
ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับ
ผลงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ผลงานระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง  ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ ภาควิชานิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ประวัติ ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป้าหมายของ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงสร้าง
การบริหารภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวนหลักสูตรและนิสิต ประเภทและจ านวนบุคลากร 
และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้
คุณภาพ กิจกรรมการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ และการ
เทียบเคียงกับเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  รายการ
หลักฐานร่องรอย และเอกสารอ้างอิง ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพ และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของ 
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดง
ถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้สนใจ 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ หน้า 
ค าน า  
สารบัญ 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า      ๑ 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
 ตารางสรุปผล ส๑ ๑๙ 
  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๓๒ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓๘ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๖๗ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การวิจัย ๗๙ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๙๓ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐๐ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๑๐๔ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑๒๔ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑๒๙ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ตารางสรุปผล ส๒ – ส๕  

 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้  
 จุดเด่น แนวทางการส่งเสริม และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา ๑๔๓ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ๑๕๒ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา   
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง   

   
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งสิ้น จ านวน ๓ หลักสูตร  

นิสิตทุกระดับรวมกัน ๑,๐๗๙  คน อาจารย์ประจ า ๒๒ คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่จ านวน ๑ คน  

งบประมาณในปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๙๖,๓๐๐  บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
๑,๑๔๘,๖๐๐   บาท และเงินรายได ้ ๑๓๓,๗๔๗,๗๐๐  บาท  
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สกอ.  
 ผลการประเมินทั้ง ๙ องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๑ 
 เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามี ๔ องค์ประกอบ ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  
องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
 องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี  ๒ องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔ 
องค์ประกอบที่  ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔ 
 องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้มี  ๒ องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๗ 
องค์ประกอบที่  ๔  การวิจัย  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ 
 องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงมี  ๑ องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  ๕  การบริการวิชาการแก่สังคม  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕ 
 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 ภาควิชานิติศาสตร์มีผลการประเมินในระดับดีมาก ๔ องค์ประกอบ คือ ด้านปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี  ๒ องค์ประกอบ คือ ด้าน
กิจกรรมการพัฒนานิสิต และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้มี  ๒ องค์ประกอบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย และมีองค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่
ในระดับต้องปรับปรุงมี  ๑ องค์ประกอบ คือ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 
 จุดเด่น  

๑. มีกระบวนการพัฒนาแผนที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
๒. มีระบบและกลไก และกิจกรรมโครงการในการพัฒนานักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและหลากหลาย 



  
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  

๑. เน้นในด้านการพัฒนาคณาจารย์เพื่อให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอกและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

๒. เน้นเพิม่การบูรณาการงานบริการทางวิชาการสู่สังคมแก่การเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ิมข้ึน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ ๑ 
     ส่วนน ำ 



๑ 

 

 ส่วนที ่ ๑ 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

ภาควิชานิติศาสตร์ เดิมเป็นส่วนงานหนึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือให้ภาควิชานิติศาสตร์เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ แต่ทั้งนี้ด้วยอุปสรรคเกี่ยวกับ
บุคลากรที่รับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวมีความขาดแคลน และด้วยเหตุที่ยังไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้า
ภาควิชานิติศาสตร์ให้ชัดเจน ส่งผลให้หลักสูตรทั้งสองไม่สามารถเปิดทําการได้ 
 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอให้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของภาควิชา ฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงเวลานั้นภาควิชา ฯ ได้จัดทําหลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร์ 
และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้แก่นิสิตวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งนิสิตใน
สาขาวิชาการบริหารทั่วไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และในปีถัดมาภาควิชา ฯ ได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายหลักสูตรแรกของภาควิชา ฯ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีเดียวกัน ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว 
๕ รุ่น และปัจจุบันมีนิสิตศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่ ๘ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ภาควิชา ฯ ได้จัดทํา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว ๒ รุ่น และปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในรุ่นที่ ๖ ทั้งนี้หลักสูตร
ทั้ง ๒ หลักสูตรได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
และภาควิชา ฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี ๒ กลุ่ม
สาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน ทั้งนี้ โดย
หลักสูตรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการเรียนการสอนมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ที่มองการณ์ไกลและ
เล็งเห็นศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ที่สามารถพัฒนาและเติบโตและพิจารณาถึง
ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการในภาคตะวันออก จึงได้มีการเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดตั้ งคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยแยกภาควิชานิติศาสตร์ออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจัดตั้ง
เป็นส่วนงานสังกัดในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นําสังคม 

 



๒ 

 
ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 
๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓. เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นําแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 

วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็น
ฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม 

พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการและส่งเสริม 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 บัณฑิตรักษ์สุขภาพ 
 

จ านวนนิสิต  

(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕) 

          ๑,๐๗๙ (คน) 

ล าดับ หลักสูตร จ านวนนิสิต 

๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตแิละภาคพิเศษ ๔ ปี ๘๓๑ 

๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ๓ ปี ๑๑๒ 

๓ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ๑๓๖ 

 รวมทั้งสิ้น ๑,๐๗๙ 
 

คณาจารย์ / บุคลากรภาควิชานิติศาสตร์  

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด      ๒๒ คน 

จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง     ๒๑ คน 

จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติลาศึกษาต่อ      ๑ คน 

 



๓ 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล ประวัติการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

 

๑. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑๖ พ.ย. ๔๗ 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายอาญา ๑ 

๒) นิติปรัชญา 

๒. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล 

เริ่มปฏิบัติงาน ๓ ต.ค. ๔๘ 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- นม. ธรรมศาสตร์ 

๑ )  ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ ซื้ อ ข า ย 
แลกเปลี่ยน ให้  

๒.) กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 

 

๓. อาจารย์รัชนี แตงอ่อน 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ พ.ย. ๔๙  

(ลาศึกษาต่อต.ค.  ๕๓) 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- นม. ธรรมศาสตร์ 

 

 

๔ .  อ า จ า ร ย์ ชิ ต า พ ร  พิ ศ ล ยบุ ต ร      
โต๊ะวิเศษกุล 

เริ่มปฏิบัติงาน ๒๐ ต.ค. ๕๑ 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายภาษีอากร 

๒) กฎหมายลักษณะครอบครัว 

๕. อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 

เริ่มปฏิบัติงาน ๒๐ ต.ค. ๕๑ 

 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง 

๒) สิทธิมนุษยชน 

๖. อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๒ 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- บธบ. สุโขทัยธรรมาธิราช 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๒ 

๒) พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 

๗. อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๒ 

 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- รบ. สุโขทัยธรรมาธิราช 

- LLM. SHEFFIELD, UK 

๑ )  ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น แ ล ะ
ประกันสังคม 

๒) กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล 



๔ 
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๘. อาจารย์ภาสวรรณ เหลืองประภัสร์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ พ.ย. ๕๒ 

 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายลักษณะหนี้ 
๒) กฎหมายลักษณะล้มละลาย 

๙. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ พ.ย. ๕๒ 

 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- นม. รามคําแหง 

๑) หลักกฎหมายเอกชน 

๒) กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

๑๐. อาจารย์ชมเพลิน ภุชฌงค์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ พ.ย. ๕๒ 

 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

 

๑) กฎหมายอาญา ๒  

๒) กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 

๑๑. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายลักษณะยืมฝากทรัพย์ 
เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม 

๑๒. อาจารย์จงรักษ์ เมธาวรกุล 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

  

๑) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

๑๓. อาจารย์ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์ 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- นม.  มหาวิทยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิต 

๑) กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด 

๑๔. อาจารย์คณิน วงศ์ใหญ่ 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 

- นม. ธรรมศาสตร์ 

 

๑) การว่าความ 

๑๕. อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

- นบ. รามคําแหง 

- นม. รามคําแหง 

๑) หลักกฎหมายเอกชน 

 



๕ 
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๑๖. อาจารย์จิดาภา พรยิ่ง 

(สัญญาจ้าง ๑ ธ.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓) 

- นบ. รามคําแหง 

- นม. มหาวิทยาลัย  ศรีปทุม 

๑) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๑ 

๑๗. อาจารย ์ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๒๓ มี.ค. ๕๓ 

- นบ. รามคําแหง 

- นม. รามคําแหง 

(กฎหมายมหาชน) 

- Ph. D. in Law (Public 
Law)  

Hunkuk University of 
Foreign Studies CHUFS 
Law School 

๑) กฎหมายปกครอง 

๒) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

๑๘. อาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๓ 

- น บ .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

- น ม .  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

๑) กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท 

๑๙. อาจารย์วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์ 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๓ 

 

- นบ. ธรรมศาสตร ์

- นม. ธรรมศาสตร์ 

- Cert. in General Course 
on Intellectual Property 
Law 

๑) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

๒๐. อาจารย์วชิราภรณ์ พวงจินดา 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๓ 

 

- นบ. รามคําแหง 

- นม. รามคําแหง (มหาชน) 

๑) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง 

 

๒๑. อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร 

เริ่มปฏิบัติงาน ๓ มี.ค. ๕๔ 

 

 

- นบ. ธรรมศาสตร์  (เกียรติ
นิยม) 

- นม. Université de 
Rennes 1, France สาขา
กฎหมายสหภาพยุโรปชั้นสูง

๑)  กฎหมายลักษณะค้ํ าประกัน 
จํานอง จํานํา 

๒) กฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 



๖ 
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และกฎหมายองค์การการค้า
โลก 

๒๒. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์  

ณ อยุธยา 

เริ่มปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย. ๕๔ 

 

- นบ. มหาวิทยาลัย อัสสัมชญั 

- นม. Université Jean 
Moulin Lyon 3,lyon, 
France 

สาขากฎหมายระหว่าง
ประเทศ แผนกคดีเมือง 

๑) กฎหมายลักษณะมรดก 

หมายเหตุ  เมื่อคิดจํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ได้แก่ 

๑. อาจารย์รัชนี แตงอ่อน  คิดเป็น ๐ คน 

 
คณาจารย์ประจ าภาควิชานติิศาสตร์มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๔ ๒๓ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกคําสั่งที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๔ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้อ่านผลงานวิจัยสําหรับผู้รับทุนผลิตผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 
คําสั่งที่ ๐๐๖๘/๒๕๕๔ ๒๔ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้อ่านผลงานวิจัยสําหรับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
คําสั่งที่ ๐๐๖๙/๒๕๕๔ ๒๔ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสถานที่สําหรับจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๗๐/๒๕๕๔ ๒๔ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๕ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจําคณะ 
คําสั่งที่ ๐๐๘๗/๒๕๕๔ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ 

๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
คําสั่งที่ ๐๐๙๔/๒๕๕๔ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาโท คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๑๐๒/๒๕๕๔ ๒๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 



๗ 

 
๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาโท คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

คําสั่งที่ ๐๑๐๘/๒๕๕๔ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

คําสั่งที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๕ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๐ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

คําสั่งที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๕ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

คําสั่งที่ ๐๐๘/๒๕๕๕ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

คําสั่งที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๕ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน

และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๕ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
คําสั่งที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๕ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
คําสั่งที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๕ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๕ ๑๐ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คําสั่งที่ ๐๐๑๖/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๘ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจําคณะ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๐/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๙ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๑/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๒/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๓/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๒ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน กํากับ และติดตามการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๔/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 



๘ 

 
๒๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพเพ่ือดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชา

นิติศาสตร์ 
คําสั่งที ่๐๐๒๗/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๔ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ และประเมินหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๒๙/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ และติดตามการบริหารความสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที ่๐๐๓๑/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกคําสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

๒๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ และติดตามการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกคําสั่งที่ ๐๐๔๗/๒๕๕๒ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ และติดตามการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๓๓/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต 
คําสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
คําสั่งที่ ๐๐๓๕/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๔ การวิจัย 
คําสั่งที่ ๐๐๓๖/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คําสั่งที่ ๐๐๓๗/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คําสั่งที่ ๐๐๓๘/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการองค์ประกอบคุณภาพท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
คําสั่งที่ ๐๐๔๒/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๔๓/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๕ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
คําสั่งที่ ๐๐๕๐/๒๕๕๕ ๑๕ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๗ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
พหุวิทยาการของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานอัยการสูงสุด
กับมหาวิทยาลัย 
คําสั่งที่ ๐๐๕๑/๒๕๕๕ ๑๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 



๙ 

 
๓๘ แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
คําสั่งที่ ๐๐๕๔/๒๕๕๕ ๒๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓๙ แต่งตั้งบุคลากรจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
คําสั่งที ่๐๐๕๕/๒๕๕๕ ๒๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔๐ แต่งตั้งคณะควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินการหลักสูตรและประเมินหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๕๖/๒๕๕๕ ๒๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๕๙/๒๕๕๕ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกคําสั่งที่ ๐๐๗๗/๒๕๕๒ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ และคําสั่งที่ ๐๑๑๒/๒๕๕๒ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒) 

๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคต้น ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
คําสั่งที่ ๐๐๖๑/๒๕๕๕ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คําสั่งที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๕ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ภาควิชานิติศาสตร์มีจํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ๔ ปี ) แบ่งเป็นภาคปกติ และภาคพิเศษ 

๒.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคบัณฑิต) ๓ ปี  

๓.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งเป็น ๒ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 

 ๓.๑.  กลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ภาคพิเศษ 

 ๓.๒.  กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน ภาคพิเศษ 

 ทั้งนี้การเรียนการสอนของภาควิชานิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร
ภาคพิเศษ ได้แก่ ภาคฤดูร้อน ภาคต้น และภาคปลาย ส่วนหลักสูตรภาคปกติจะมีเพียงภาคต้นและ 

ภาคปลาย 
 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
งบประมาณแผ่นดิน            ๑,๑๔๘,๖๐๐  บาท 

 งบประมาณเงินรายได้     ๑๓๓,๗๔๗,๗๐๐  บาท 
 รวมทัง้สิ้น                   ๑๓๔,๘๙๖,๓๐๐  บาท 
 

 



๑๐ 

 
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของส่วนงาน (Strategy Map) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดําเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ๔ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาควิชาฯ จะกําหนดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการดําเนินงาน (Action 
Plan) ให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านเป็นสําคัญ 

 ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชานิติศาสตร์ ตลอด
ระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและปรากฏผลเป็นอย่าง
ชัดเจน ภาควิชาฯ จึงได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. การด าเนินการตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของภาควิชา ฯ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ และคณะ ฯ โดยการดําเนินงานของภาควิชา ฯ จะครอบคลุม
พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน และมีการประชุมหารือภายในภาควิชา ฯ เพ่ือกําหนดกิจกรรมในแผนดําเนินงาน 
(Action Plan) โดยให้คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวาง
แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานและดําเนินกิจกรรมของภาควิชา ฯ 

๒. การเรียนการสอน 

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตรโดยอิงกับหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ภาควิชา ฯ พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นผู้เรียนและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสําคัญ นอกจากนี้ภาควิชา ฯ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการโดยการส่งเสริมให้บุคลากรของภาควิชา ฯ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น และนิติศาสตร์ มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผ่านการประชุมระดับภาควิชา ฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ๓. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้กําหนดกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลายกิจกรรมลงใน
แผนการดําเนินงานของภาควิชา ฯ และได้ดําเนินการให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุผลอย่างเต็มความสามารถ
ตามศักยภาพท่ีภาควิชา ฯ สามารถดําเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ ได้จัดสรรทรัพยากรหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฯ คณะ ฯ และภาควิชา ฯ ในการให้บริการแก่นิสิตในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้นิสิตได้รับการปฏิบัติและการบริการที่ดีจากบุคลากรของภาควิชา ฯ และยังมีสมาคมนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา อันเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 

๔. การวิจัย 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาควิชา ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาควิชา ฯ มีจํานวนบุคลากรที่มีประสบการณ์ทําวิจัยค่อนข้างจํากัด 
ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และบทความทางวิชาการ
ปรากฏออกมาค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามภาควิชา ฯ ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมรวมทั้งให้กําลังใจแก่



๑๒ 

 
คณาจารย์ เพ่ือให้คณาจารย์ทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น ทั้งนี้ในรอบการประเมินนี้
คณาจารย์ของภาควิชา ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผลิตเอกสารประกอบการสอนจากคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ๓ ท่าน คือ อาจารย์ณัชชา  คุณาทัพพ์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย) อาจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์
และอาจารย์ภารดี  ปลื้มโกศล (ทุนอุดหนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน)  

๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีการสร้าง
เครือข่ายในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ “บรรยาย
ความรู้ทางกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชานิติศาสตร์ กับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสํานักส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนิสิตและบุคลากรของภาควิชา ฯ ให้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม เผยแพร่ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย กิจกรรมต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา งานประเพณี
สงกรานต์ งานบายศรีสู่ขวัญ งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น และภาควิชานิติศาสตร์บูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ผ่านรายวิชาภาษากฎหมายไทย 

๗. การบริหารจัดการ 

ภาควิชานิติศาสตร์ ใช้หลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
ของภาควิชา ฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน (Action Plan) และกิจกรรมของ
ภาควิชา ฯ ทั้งนี้ภาควิชา ฯ ได้มอบหมายให้คณาจารย์ทุกคนต้องทําแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล (Portfolio) และ
ให้กําหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาตนเองรายปีลงในแฟ้มข้อมูลของตนด้วย เพ่ือให้คณาจารย์ได้
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของภาควิชา ฯ 
ยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ภาควิชา ฯ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

๘. การเงินและงบประมาณ 

เนื่องจากระบบการเงินและงบประมาณ คณะ ฯ เป็นผู้บริหารจัดการ ภาควิชา ฯ จึงต้องใช้เกณฑ์
ของคณะ ฯ เป็นหลักในการปฏิบัติด้านงบประมาณ 

๙. งานประกันคุณภาพ 

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการ
ดึงศักยภาพของอาจารย์ภายในภาควิชา ฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการวางระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นเช่นการกําหนดให้คณาจารย์ต้องทําแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล (Portfolio) 
และกําหนดให้มีการจัดแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ฯ โดยแยกแฟ้มเอกสาร
ให้ชัดเจนและเป็นระบบ รวมทั้งการมอบหมายให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ในแต่ละรายองค์ประกอบ  



๑๓ 

 
ทั้งนี้ การประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชานิติศาสตร์ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ ๓ หลังการ

จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินตนเองครั้งที่ผ่านมา ภาควิชา ฯ ได้คะแนนในระดับดี 
และภาควิชา ฯ ได้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในรอบการประเมินนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ๒๕๕๓ ผลการประเมิน ๒๕๕๔ 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดําเนินการ 
๔ 

(ดี) 

๕ 

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๕๘ 

(ดี) 

๓.๑๗ 

(พอใช้) 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕ 

(ดีมาก) 

๔ 

(ดี) 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๒.๗๓ 

(พอใช้) 

๓.๓๘ 

(พอใช้) 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
๓ 

(พอใช้) 

๒.๕ 

(ต้องปรับปรุง) 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๔ 

(ดี) 

๔ 

(ดี) 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๓.๓๓ 

(พอใช้) 

๕ 

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๔ 

(ดี) 

๕ 

(ดีมาก) 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
๕ 

(ดีมาก) 

๕ 

(ดีมาก) 

รวม ๓.๖๓ 

(ดี) 

๓.๘๑ 

(ดี) 

 



๑๔ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้ง ๙ 

องค์ประกอบ ได้คะแนน ๓.๖๓ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับภาควิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้ง ๙ องค์ประกอบ ได้คะแนน ๓.๘๑
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาส่วนงานปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑. ภาควิชานิติศาสตร์ ควรมีการรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติงาน 
๒. ภาควิชา ฯ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ ทํางานวิจัยเพ่ิม ไม่ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนวิจัยภายใน

หรือภายนอกคณะ ฯ  
๓. ภาควิชา ฯ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และฝึกอบรมในด้านต่างๆ 

ให้มากขึ้น 
๔. ภาควิชา ฯ ควรมีการจัดแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  
๕. ภาควิชา ฯ ควรกําหนดแผนงานการพัฒนานิสิตให้ครอบคลุมการพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนตาม

กรอบมาตรฐานการพัฒนาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผ่านการหารือ และกําหนดแผนร่วมจากที่ประชุม
ภาควิชา ฯ 

๖. ภาควิชา ฯ ควรจัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับข้องการเรียนการสอนมาบริการไว้ในห้องสมุดประจํา
คณะ ฯ เพิ่มข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

 

ประเด็นที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 
 ๑. ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มีการรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. ภาควิชา ฯ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ ทํางานวิจัยเพ่ิม โดยได้รับเงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะฯ
โดยไดม้ีอาจารย์ได้รับทุนวิจัยทั้งกลุ่มและเดี่ยวรวมกัน ๗ คน  
 ๓. ภาควิชา ฯ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้
มากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๕ มีแผนส่งเสริมอาจารย์ประจําภาคฯ ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก  
 ๔. ภาควิชา ฯ ได้มีการจัดแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 
กฎหมายลักษณะครอบครัว 
 ๕. ภาควิชา ฯ ได้ร่วมกับงานกิจการนิสิตของคณะฯ ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตตาม
กรอบมาตรฐานการพัฒนาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 ๖. ภาควิชา ฯ ได้จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมาบริการไว้ในห้องสมุดประจํา
คณะ ฯ เพิ่มข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 



 
 
 
 

 
 ส่วนที่ ๒ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้



๑๙ 

 

ส่วนที่  ๒ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

ตาราง ส ๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
ประเภทสถาบัน     กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 

    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
       กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
    ค 1  สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
          ค 2  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
      กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
    โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ 
สกอ. สมศ.) 

เป้าหมายปี 
๒๕๕๕ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ ๗ ข้อ ๘ ข้อ  ๕ คะแนน ๗ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๖.๑ - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๖.๒ - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๗ - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ ๔ ข้อ ๔ ข้อ  ๔ คะแนน ๔ ข้อ 

ตัวบง่ช้ีที ่๒.๒ 
ร้อยละ ๑ 

 

๔.๔๕ 
๕ X ๐.๓๘ คะแนน 

ร้อยละ ๐.๕ 
 

๖๐  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ ร้อยละ ๑ 
๐ 

๐ X ๐ คะแนน ร้อยละ ๐.๕ 
๐ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ ๗ ข้อ ๕ ข้อ X ๔ คะแนน ๖ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔.๑ - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ ๗ ข้อ ใช้คะแนนมหาวิทยาลัย  ๕ คะแนน ๗ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๔ คะแนน ๖ ข้อ 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 



๒๐ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ 
สกอ. สมศ.) 

เป้าหมายปี 
๒๕๕๕ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๔ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๘ ๕ ข้อ   ๔ ข้อ  X ๔ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑  - 
- 

- - -  
- 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๒ - 
- 

- - -  
- 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๓ - 
- 

- - -  
- 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๔ - 
- 

- - -  
- 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๔ - - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ ๗ ข้อ ๖ ข้อ  X ๔ คะแนน ๖ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ ๖ ข้อ ๕ ข้อ  X ๔ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ ๗ ข้อ ๖ ข้อ  X ๔ คะแนน ๖ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ ๓ ข้อ ๕ ข้อ    ๔ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓ ๑ คะแนน 
๓๒,๑๔๒.๘๕ 

๕  ๒.๑๔ คะแนน ๒.๒ คะแนน 
๗๕,๐๐๐ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๕ - 
- 

- - -  
- 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๖ - 
- 

- - -  
- 



๒๑ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ 
สกอ. สมศ.) 

เป้าหมายปี 
๒๕๕๕ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๗ - 
- 

- - -  
 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑ ๓ ข้อ ๒ ข้อ  X ๒ คะแนน ๓ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ ๔ ข้อ ๓ ข้อ  X ๓ คะแนน ๔ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๘ - - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๙ - - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๘.๑ - - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๘.๒ - - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ ๕ ข้อ ๔ ข้อ  X ๔ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๐ - - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๑ - - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ   ๕ คะแนน ๗ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ   ๕ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๓ ๕ ข้อ ๕ ข้อ -  ๕ คะแนน ๕ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔ ๖ ข้อ ๖ ข้อ   ๕ คะแนน ๖ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๒ - - - - -  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๓ - - - - -  

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ   ๕ คะแนน ๗ ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ ๙ ข้อ ๙ ข้อ   ๕ คะแนน ๙ ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๕ - - - - -  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ (เฉพาะ สกอ.) ๓.๘๑  

 



๒๓ 
 

 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที ่๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที ่๑๗ 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๕ คะแนน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑิต 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  และด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
จ านวน ๑๓ ตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๑ ๐.๓๘ คะแนน ๐.๓๘ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๑ ๐ คะแนน ๐ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ๗ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑ ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    - - - 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ที่จัดให้กับนิสิต 

๕ ข้อ   ๔ ข้อ  ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๒ 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๓ 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๔ 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที ่๑๔ 

การพัฒนาคณาจารย์ 
   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๓.๑๗ 

 
 



๒๕ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 

ข่าวสาร 
๗ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ๖ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ 
๗ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

๓ ข้อ ๕ ข้อ  ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๑ คะแนน ๒.๑๔ คะแนน ๒.๑๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๕ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๖ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์    

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๗ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ    

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๓.๓๘ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ๓ ข้อ ๒ ข้อ ๒ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ๔ ข้อ ๓ ข้อ ๓ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ ๘ 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๙ 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๘.๑ 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ   

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๘.๒ 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ในด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 

   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๒.๕ คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๐ 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๑ 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ 

ของสถาบัน 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ๕ ข้อ  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

๕ ข้อ  ๕ ข้อ  ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๒ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
   

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที่ ๑๓ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๕ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ 

จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๕ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี สกอ. / สมศ. เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
๙ ข้อ ๙ ข้อ ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๙.๑.๑ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา    

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ที ่๑๕ 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง 
โดยต้นสังกัด 

   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๕ คะแนน 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ :    กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 ๑.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)  

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
๖.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
๗.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
๘.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๘ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในภาควิชาฯ 
ตามโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ฯ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 

น ๑.๑ –๑ - ๐๑ 
น ๑.๑ –๑- ๐๒ 
น ๑.๑ – ๑- ๐๓ 
น ๑.๑ –๑- ๐๔ 
น ๑.๑ – ๑- ๐๕ 



๓๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ในวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๒๕๕๒ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๕๒ โดย
แผนยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ซึ่งคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัย ฯ คือ กลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ควบคู่กันไปเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนของคณะ ฯ โดยอ้างอิงคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ บุคลากรของภาควิชาร่วมกับบุคลากร
อ่ืนในคณะฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์
ที่ถูกก าหนดขึ้นนี้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล  

น ๑.๑ –๑- ๐๖ 
 



๓๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สู่ 

ภาควิชานิติศาสตร์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา ฯ ซึ่งจะน าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์รวมทั้งผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ มารายงาน
ให้คณาจารย์ภาควิชา ฯ ทราบในการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๕  ทั้งนี้ภาควิชา ฯ ไดน้ าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ มาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ของภาควิชานิติศาสตร์ และมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนดังกล่าวอย่างชัดเจน  

น ๑.๑ –๒- ๐๗ 
น ๑.๑ –๒- ๐๘ 

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ จัดท ากระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔) ซึ่งด าเนินการในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ฯ ณ ซาน
ดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ในวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๒๕๕๒ โดยที่ประชุมได้
ด าเนินการดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ SWOT ของคณะ ฯ  
๒. ศึกษาแผนพัฒนาระยะยาวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับแผนที่เกี่ยวข้อง 
๔. จัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  
๕. วางแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 
๖. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ 
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบความส าเร็จในการด าเนินการ 

ตามแผนกลยุทธ์ 
๘. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนกลยุทธ์ 
   โดยภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะฯมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบ ๔ พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

น ๑.๑ –๑- ๐๑ 
น ๑.๑ –๑- ๐๒ 
น ๑.๑ –๓- ๐๙ 
น ๑.๑ –๓- ๑๐ 

 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ฯ  
ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ในวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๒๕๕๒ 

น ๑.๑ –๑- ๐๑ 
น ๑.๑ –๒- ๐๘ 
น ๑.๑ –๓- ๐๙ 
น ๑.๑ –๓- ๑๐ 

 



๓๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๕ ภาควิชานิติศาสตร์ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจ

ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยภาควิชา ฯ ได้จัดท ารายงาน
การด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ือน าเสนอในการประชุม
ภาควิชา ฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ 
รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

น ๑.๑ –๑- ๐๑ 
น ๑.๑ –๓- ๐๙ 
น ๑.๑ –๓- ๑๐ 
น ๑.๑ –๕- ๑๑ 
น ๑.๑ –๕- ๑๒  

  
 

ข้อ ๖ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับ คณะ ฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นประจ าทุก ๒ ไตรมาส อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความ วันที่ ๕ 
ต.ค. ๒๕๕๔ และบันทึกข้อความวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ และ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑-๔ ตามล าดับ 

น ๑.๑ –๖- ๑๓ 
 

ข้อ ๗ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เพ่ือพิจารณา ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ ธ.ค. 
๒๕๕๔ ๑.๑-๑๑ 

น. ๑.๑ – ๗- ๑๔ 

ข้อ ๘  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์ นโยบายและ
แผน น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๑.๑-๑๑ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย
การจัดโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้ได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๕ วันที่ ๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑.๑-๑๒ 

น. ๑.๑ –๗- ๑๔ 
น. ๑.๑ –๘- ๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
  เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ เล่มแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ น ๑.๑ –๑ - ๐๑ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้ม Action plan ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๒ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงาน ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ในวันที่ 
๒๓-๒๕ ก.ค.๒๕๕๒ 

น ๑.๑ –๑- ๐๒ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้ม Action plan ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่  

๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๕๒  
น ๑.๑ – ๑- ๐๓ 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้ม Action plan ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ 

– ๒๕๖๕) 
น ๑.๑ –๑- ๐๔ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้ม Action plan ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๕ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

น ๑.๑ – ๑- ๐๕ 
 

แฟ้ม Action plan ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

น ๑.๑ –๑- ๐๖ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มเอกสารด้านประกัน
คุณภาพปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๗ ประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

น ๑.๑ –๒- ๐๗ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๘ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕   

น ๑.๑ –๒- ๐๘ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๙ แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) คณะรัฐศาสตร์ น ๑.๑ –๓- ๐๙ ภาควิชานิติศาสตร์ 



๓๗ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
และนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

 
แฟ้ม Action plan ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
น ๑.๑ –๓- ๑๐ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้ม Action plan ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๑ ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการรอบปีประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๔ 

น ๑.๑ –๕- ๑๑ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้ม Action plan ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๒ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ทุกครั้งที่มีการแจ้ง

ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

น ๑.๑ –๕- ๑๒  
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๓ บันทึกข้อความ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔ และบันทึกข้อความ
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ไตรมาสที่ ๓-๔ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

น ๑.๑ –๖- ๑๓ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑  

๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

น. ๑.๑ –๗- ๑๔ 
 

  แฟ้มรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๕ -  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่  
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ 
-  โครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
-  แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

น. ๑.๑ –๘- ๑๕ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑  

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ :    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
 ๑.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก)  ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย   
 (หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘)  

๔.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา 
ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร    

๕.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔   
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับ 
ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร    
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

๖.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค๒) 

๗.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 

๘.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
 
 
 



๓๙ 
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการ

ด าเนินการ  
๑ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๒ ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๓ ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๔ หรือ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบดังกล่าว 
ดังนี้  
(๑) ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์  ซึ่งเมื่อภาควิชาฯได้จัดท าร่างหลักสูตร
เสร็จสิ้นแล้วจะน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือกลั่นกรอง และสภาวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเมื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วจะมีการเสนอหลักสูตรใหม่ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ทั้งนี้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชานิติศาสตร์ไม่มีการเปิดหลักสูตรใหม่แต่อย่างใด 
(๒) ในการปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งก าหนดให้มีการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับ
บัณฑิตเข้าท างานเพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร  นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้มีการแต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ด้วย เมื่อภาควิชาฯได้จัดท าร่างหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วจะน าเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือ

น ๒.๑ – ๑ - ๐๑ 
  



๔๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
กลั่นกรอง และสภาวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรแล้วจะมีการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ภาควิชานิติศาสตร์ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรแต่อย่างใด    

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติการขอ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบดังกล่าว คือ   หากภาควิชาฯพิจารณา
เห็นว่าหลักสูตรที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคมแล้วจะต้องเสนอขอปิดหลักสูตรพร้อมแสดงเหตุผล
และความจ าเป็นให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือกลั่นกรอง และสภาวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเมื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วจะมีการเสนอปิดหลักสูตรต่อส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชานิติศาสตร์ไม่มีการ
เสนอปิดหลักสูตรใด 

น ๒.๑ – ๑- ๐๑ 
 

ข้อ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการเปิดสอน ๓ หลักสูตร 
คือ 

(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ โดย 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๔๙ 

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.
๒๕๕๓ โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๔๙ 
     (๓)  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓   
     ซึ่งทุกหลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการให้มีระบบการศึกษา การคิด
หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ก าหนดการลงทะเบียน ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การวัดผลและการ
ส าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมีการด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

น ๒.๑ –๓- ๐๒ 
น ๒.๑ –๓- ๐๓ 
น ๒.๑ –๓-  ๐๔ 
น ๒.๑ –๓- ๐๕ 
น ๒.๑ –๓- ๐๖ 
น ๒.๑ –๓- ๐๗ 
น ๒.๑ –๓-  ๐๘ 
น ๒.๑ –๓- ๐๙ 
น ๒.๑ –๓- ๑๐ 
น ๒.๑ –๓- ๑๑ 
น ๒.๑ –๓-  ๑๒ 
น ๒.๑ –๓- ๑๓ 
 น ๒.๑ –๓- ๑๔ 

 
 
 



๔๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินกลางทั้งในประเด็น
การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหาร
คณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุน
และการให้ค าแนะน านิสิต ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุมติดตาม และประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด  
โดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับทราบหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๓ ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
    ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้กลางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตรนิติ 
ศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
บังคับข้อที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดข้อที่ ๖ และ ข้อที่ ๘-๑๐  

(๒) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้บังคับข้อที่๑-๕ และตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดข้อที่ ๖ ,๘-๑๐ และข้อที่ ๑๓ 
      ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชานิติศาสตร์ได้
จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์  
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตามล าดับ   
     ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อัน
ได้แก่ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ
แล้ว   

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรก ากับ
ดูแล  ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดให้มีการประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๕๔     และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตร ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   
นอกจากนี้การด าเนินการหลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชาฯยังอยู่ภายใต้การ

น ๒.๑ –๔- ๑๕ 
  
 



๔๒ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ก ากับดูแลของคณะกรรมการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตร
และประเมินหลักสูตรที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งอีกด้วย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๔ 

เรื่ อ ง  แนวปฏิบั ติ ก ารขออนุ มั ติ หลั กสู ตร
การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการ
ยกเลิกหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ 

น ๒.๑ –๑ – ๐๑ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculu
m.pdf 

เว็บไซต์ของงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓   
 

น ๒.๑ –๓- ๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๔๙ น ๒.๑ –๓- ๐๓  ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๔ หลักสู ต รนิติ ศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๓  

น ๒.๑ –๓- ๐๔ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๕ มติคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วาระที่  ๓.๓ เห็นชอบการแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 

น ๒.๑ –๓- ๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๖ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) พ.ศ.
๒๕๔๙ 

น ๒.๑ –๓- ๐๖ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๗ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๓  น ๒.๑ –๓- ๐๗ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf
http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf


๔๓ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

น ๒.๑ –๓- ๐๘ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๙ มคอ.๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(๔ ปี) พ.ศ.

๒๕๕๓  
น ๒.๑ –๓- ๐๙ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้ม มคอ.๗ 
 

๑๐ มคอ.๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต) 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

น ๒.๑ –๓- ๑๐ ภาควิชานิติศาสตร์ 
 แฟ้ม มคอ.๗ 

๑๑ มคอ.๗ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตพ.ศ.
๒๕๕๓ 

น ๒.๑ –๓- ๑๑ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
 แฟ้ม มคอ.๗ 

๑๒ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์  ครั้งที่ 
๒,๓ และ๕/๒๕๕๕ 

น ๒.๑ –๓- ๑๒ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุมภาควิชา

นิติศาสตร์ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
น ๒.๑ –๓- ๑๓ 

 
  แฟ้มรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๔ บันทึกรับรองจากส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ 
น ๒.๑ –๓- ๑๔    ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๕ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ประจ าปี
๒๕๕๔ และครั้งที่ ๒,๓ และ ๕/๒๕๕๕ 

น ๒.๑ –๓- ๑๕  ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุมภาควิชา

นิติศาสตร์ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๖ ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ 

ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาตร์ 

น ๒.๑ –๓- ๑๖   ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ :    อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
 ๑)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
  ๒)  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 
 
 



๔๔ 
 

๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป หรือ 

๒) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๒ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

หรือ 
 ๑.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าปีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒.  แปลงการค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกบัคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชานิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน ๑ คน คือ ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ จากจ านวน
อาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ทั้งหมด ๒๒ คน โดยค านวณ ดังนี้ 
 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ๔.๕๕ 
 

๒.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

x ๕ 

    ๑ 
   ๒๒ 

x ๑๐๐ 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

x ๕ 

    ๔.๕๕ 
     ๖๐ x ๕ 



๔๕ 
 
   คะแนนที่ได้ = ๐.๓๘ 
 หรือ 

๑.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าปีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
=   ๔.๕๕ – ๕.๐๐ =  - ๐.๔๕ 

 ๒.  แปลงการค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

คะแนนที่ได้ = - ๐.๑๙ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ภาควิชานิติศาสตร์เลือกประเมินตามวิธีการค านวณแนวทางที่หนึ่ง คะแนนที่ได้ = ๐.๓๘ 
 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ๑ ๐.๓๘ ๐.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม        
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่ออาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและวันเข้าท างาน 
น ๒.๒ – ๑-๐๑ ฝ่ายบุคคล 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ :     อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
  ๑)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
   ๒)  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง  

๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป หรือ 

- ๐.๔๕ 
  ๑๒ x ๕ 



๔๖ 
 

๒) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  

 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่มีคณาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๑ ๐ ๐  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ :     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

๒.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนน าความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๕.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
๖.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

                  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

x ๕ 



๔๗ 
 

๗.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะฯในการก าหนดแผนการบริหาร  

และพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์ในปัจจุบัน
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปีข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากรของภาควิชาฯ มีการส ารวจความต้องการในการ
อบรมของบุคลากรเพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์ไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 น ๒.๔ –๑- ๐๑ 
 

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะฯในการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 

(๑) มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้อาจารย์ได้
ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
คณะฯวางแผนไว้ 

(๒) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงานของคณาจารย์ 

(๓) มีการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

น ๒.๔ – ๒-๐๒ 
น ๒.๔ –๒- ๐๓ 
น ๒.๔ – ๒-๐๔ 

 

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้คณาจารย์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     ๑ ภาควิชา ฯ  สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน   ทั้งยังมีการจัดสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดรี่วมกับคณะฯในโครงการประกันสุขภาพบุคลากร มีการเอาใจใส่
ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน และมีการสร้างบรรยากาศ

 น ๒.๔ –๓- ๐๕ 
น ๒.๔ – ๓-๐๖ 
 น ๒.๔ –๓- ๐๗ 
น ๒.๔ – ๓-๐๘ 
น ๒.๔ –๓- ๐๙ 
น ๒.๔ – ๓-๑๐ 



๔๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ของความสุขในการท างาน   
     ๒ ภาควิชา ฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย์ร่วมกับคณะ ฯ เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบโดยเร็ว ผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะ ฯ
เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์  
     นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัล
ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว  
     ๓ ภาควิชา ฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าว
ประกาศเกียรติคุณ และนอกจากนี้ยังน ามาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย  
     ๔ ภาควิชา ฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน โดยในการ
ประชุมภาควิชา ฯ แต่ละครั้งหัวหน้าภาควิชา ฯ จะเปิดโอกาสให้คณาจารย์
ประจ าภาควิชา ฯ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน  
และยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นอีกหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็ปไซด์ของ
คณะ ฯ ในส่วนของจดหมายเวียน  
     ๕ ภาควิชา ฯ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย มีนโยบาย
ดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยมีการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 
อุปกรณ์การออกก าลัง และโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร  
     นอกจากนี้ ภาควิชา ฯ ยังได้ด าเนินการร่วมคณะ ฯ จัดให้มีการส่งเสริม
สุขภาพที่ดี โดยการจัดท าประกันสุขภาพกับบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็นสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพและรักษาพยาบาล
แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนอีกด้วย 

น ๒.๔ – ๓-๑๑ 
 
 
 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ ก าหนดให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมของ
คณะฯ เรื่อง “เทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ในเรื่องวิธีการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลการเรียนรู้
ของนิสิต และก าหนดให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ น าความรู้และทักษะที่ได้
จากการอบรมดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ และให้มีการรายงานผลการน าไปใช้เมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ในการประชุมภาควิชานิติศาสตร์เพ่ือหัวหน้าภาควิชาฯจะได้ติดตาม

น ๒.๔ – ๔-๑๑ 
  



๔๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การน าความรู้และทักษะมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป  

ข้อ ๕ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ในการจัดให้มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณโดยประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ให้คณาจารย์ทุกท่านได้
ทราบและถือปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งแจ้งให้ทราบในที่ประชุม
ภาควิชาฯ  อันเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้คณาจารย์ทุกท่านถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยหัวหน้าภาควิชา ฯ จะด าเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป 

น ๒.๔ – ๕-๑๒ 
น ๒.๔ – ๕-๑๓ 
น ๒.๔ – ๕-๑๔ 
น ๒.๔ – ๕-๑๕ 

 
  
  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

๗ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม       
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑  แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

น ๒.๔ – ๑-๐๑  แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  

๒ ระเบียบข้อบังคับการสรรหา คัดเลือกบุคลากรของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

น ๒.๔ – ๒-๐๒ 
 

 แฟ้มฝ่ายบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

น ๒.๔ –๒- ๐๓ 
 

 แฟ้มฝ่ายบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๔ แฟ้มสะสมงานและแผนการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ 

น ๒.๔ – ๒-๐๔ 
 

แฟ้มสะสมงานของอาจารย์ 
แต่ละท่าน 

๕ ภาพถ่ายสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน น ๒.๔ – ๓-๐๕ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๖ โครงการประกันสุขภาพบูพาของคณะ ฯ น ๒.๔ – ๓-๐๖ 

 
 แฟ้มฝ่ายบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗ http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/news.php) 
เว็ปไซด์ของคณะ ฯ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

น ๒.๔ – ๓-๐๗ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/news.php


๕๐ 
 

๘ http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-

205 เว็ปไซด์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าวประกาศ
เกียรติคุณ 

น ๒.๔ – ๓-๐๘ ภาควิชานิติศาสตร์ 
 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๙ http://www.polsci-

law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php เ ว็ ป ไ ซ ด์
ของคณะ ฯ ในส่วนของจดหมายเวียน  

น ๒.๔ – ๓-๐๙ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๐ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ครั้งที่ ๑๐/

๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑-๕/๒๕๕๕  
น ๒.๔ – ๓-๑๐ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๑ โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนและการวัดผล
กา ร เ รี ย น รู้ ข อ งนิ สิ ต ในคณะรั ฐ ศ าสต ร์ แ ล ะ
นิติศาสตร์”   

น ๒.๔ – ๔-๑๑ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
น ๒.๔ – ๔-๑๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๓ ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

น ๒.๔ – ๕-๑๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๔ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บูรพา 
น ๒.๔ – ๕-๑๔ http://senate.buu.ac.th/newweb/i

ndex.php?option=com_content&v
iew=article&id=48&Itemid=65 
เว็บไซต์สภาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๕ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ครั้งที่ ๕/

๒๕๕๕ 
 น ๒.๔ – ๕-๑๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ :     ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อ
เครื่อง 

๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม 
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205
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http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php
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๕๑ 
 
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ 
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย 
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ *****ใช้คะแนนและข้อมูลของมหาวิทยาลัยบูรพา***** น ๒.๕ – ๑-๐๑ 
ข้อ ๒   
ข้อ ๓   
ข้อ ๔   
ข้อ ๕   

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ 

๗ ข้อ 
๗ ข้อ ๕ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายงานสรุปเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
ทุกข้อตามตัวบ่งชี้นี้ 

น ๒.๕ – ๑-๐๑  



๕๒ 
 
ตวับ่งชี้ท่ี ๒.๖ :     ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 

๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือในวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา 
ต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) ภาควิชานิติศาสตร์มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรมี
บทบาทหน้าที่ในการก าหนดให้คณาจารย์ทุกท่านจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต
ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร ต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่
แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอ านวยความ

น ๒.๖ –๑- ๐๑ 
น ๒.๖ – ๑-๐๒ 
น ๒.๖ –๑ ๐๓ 
น ๒.๖ – ๑-๐๔ 

  
  
    
 



๕๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
สะดวกในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ และ
ก าหนดให้มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งรายงานต่อที่
ประชุมภาควิชาฯต่อไป  
     ๒) ภาควิชา ฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชา กล่าวคือ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู้นอกสถานที่รวมทั้งฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์ 

ข้อ ๒ ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรที่ภาควิชานิติศาสตร์ได้ท าการเปิดสอนมี
รายละเอียดของรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
    ๑) ทุกรายวิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ ที่ได้เริ่มด าเนินการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้นมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยแต่ละรายวิชา
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน แผนการสอนและการประเมินผล 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมินและปรับปรุงการ
ด า เ นิ นการของร ายวิ ช า  ต ามที่ ก า หนด ในกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ได้เริ่มเปิดท า
การสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ก็ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเช่นกัน  
     ๒) คณาจารย์ภาควิชา ฯ ได้ด าเนินการแจกรายละเอียดของรายวิชาและ
แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน  
     ๓) คณาจารย์ภาควิชา ฯ ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยมี
การประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทั้งนี้ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 

 น ๒.๖ – ๑-๐๒ 
น ๒.๖ –๑ ๐๓ 
น ๒.๖ – ๑-๐๔ 

 

ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรของภาควิชานิติศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรก าหนดให้ต้องมีรายวิชาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ
การเรียนการสอนต่างๆ  การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การท ากรณีศึกษา 

น ๒.๖ – ๓-๐๕ 
น ๒.๖ –๓ -๐๖ 
น ๒.๖ – ๓-๐๗ 
น ๒.๖ – ๓-๐๘ 
น ๒.๖ – ๓-๐๙ 



๕๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
และรวมถึงมีการก าหนดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้น
เรียน ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  ได้มีการจัดโครงการส่งนิสิต
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงชลบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ,กิจกรรม
ฝึกงานนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. – ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕  
เป็นต้น 
(๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  ได้มีการจัดกิจกรรมศาลจ าลอง
ในชั้นเรียนในรายวิชาว่าความ เป็นต้น  
(๓) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย โดยด าเนินการผ่านรายวิชา ๖๘๐๕๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย เป็นต้น 

ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรของภาควิชานิติศาสตร์ มีการเชิญบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา รวมทั้งมีการน านิสิตฟังการบรรยายและ
เยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้นิสิตเข้ารับการ
ฝึกงาน ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติ
และมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย  

น ๒.๖ –๔- ๑๐ 
น ๒.๖ – ๔-๑๑ 
 น ๒.๖ – ๓-๐๕ 
น ๒.๖ –๓ -๐๖ 
น ๒.๖ – ๓-๐๗ 

ข้อ ๕ ภาควิชานิติศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ ในการจัดกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” เพ่ือให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญระหว่างอาจารย์และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป  

น ๒.๖ – ๕-๑๒ 

ข้อ ๖ ภาควิชานิติศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดให้มีการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และมี
การประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
นอกจากนี้ ยังมีการน าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย  

น ๒.๖ –๖- ๑๓ 

 
 
 
 
 



๕๕ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัด 
การเรียนการสอน 

๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม       
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาทุก

หลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชา ฯ 
น ๒.๖ – ๑-๐๑ แฟ้มประมวลการสอนรายวิชา ฝ่าย

วิชาการคณะฯ 
๒ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๕๓   
น ๒.๖ – ๑-๐๒ แฟ้ม มคอ.๓ ภาควิชานิติศาสตร์  

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
  

๓ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) พ.ศ.๒๕๕๓   

น ๒.๖ – ๑-๐๓ แฟ้ม มคอ.๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๔ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๓   

น ๒.๖ – ๒-๐๔ แฟ้ม มคอ.๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
   ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๕ โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงชลบุรี วันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  
 

น ๒.๖ – ๓-๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
แฟ้มโครงการ (๒) 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕     

๖ โครงการศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

น ๒.๖ – ๓-๐๖ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
แฟ้มโครงการ (๓) 
  ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕  

๗ กิจกรรมฝึกงานนิสิตประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

น ๒.๖ – ๓-๐๗ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕      
๘ ประมวลรายวิชา ว่าความ  (หลักสูตรภาค

บัณฑิต) 
น ๒.๖ – ๓-๐๘    แฟ้มประมวลการสอนรายวิชา 

ฝ่ายวิชาการคณะฯ 
๙ 
 

ประมวลรายวิชา ๖๘๐๕๐๒ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางกฎหมาย 

น ๒.๖ –๓- ๐๙ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มประมวลการสอนรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 



๕๖ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๓  

๑๐ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ น ๒.๖ – ๔-๑๐ แฟ้มหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
 ฝ่ายวิชาการคณะฯ  

๑๑ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด 

น ๒.๖ – ๔-๑๑ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น ๒.๖ – ๕-๑๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๓ ระบบการประเมินการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

น ๒.๖ – ๖-๑๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
http://assess.buu.ac.th/ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ :    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ที่จัดโดยสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

๖. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุ่ม ค ๑) 

๗. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุ่ม ง)  
 
 



๕๗ 
 
เกณฑ์การประเมิน : เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ
ครบ ๕ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ท าการ

ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ทั้งนี้จากการ
ส ารวจในระดับคณะฯซึ่งภาควิชานิติศาสตร์สังกัดอยู่นั้นผลการประเมิน
ความพึงพอใจในแต่ละด้านปรากฏดังนี้ 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ  
๔.๑๔ 
     ๒) ด้านความรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ ๓.๗๙ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ  
๓.๙๓ 
     ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผล
การประเมินความพึงพอใจในระดับ ๔.๐๘ 
     ๕) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ ๓.๘๐ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านความรู้มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับต่ าสุด
ดังนี้จะได้น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

น ๒.๗ – ๑-๐๑ 

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์  ด า เนินการร่วมกับคณะ ฯ น าผลการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากข้อ 
๑. มาใช้ดังนี้ 

๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนสอน สื่อการศึกษาโดยเน้นด้านทฤษฎีความรู้แก่
นิสิต และประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๕ ด้าน 

๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการวางระบบการประกัน 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยก าหนดให้คณาจารย์
ทุกท่านเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

น ๒.๗ – ๒-๐๒ 
น ๒.๗ – ๒-๐๓ 
น ๒.๖ – ๕-๑๒ 



๕๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นบทบัญญัติกฎหมายและค าพิพากษาศาลฎีกา นอกจากนี้ยัง
ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกงานให้แก่นิสิตเพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลก
แห่งการท างานจริงได้   

๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการก ากับติดตามการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต โดยในการประชุมภาควิชาฯนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีการ
ประเมินผล ระหว่างคณาจารย์เพ่ือให้คณาจารย์ทุกท่านได้น าข้อมูลไป
ปรับปรุงตนเอง 
     นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนและโครงการต่างๆของคณะ เช่น   การประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์”   เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
แก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องรับการพัฒนาเป็นพิเศษ    

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ ในการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเ พียงพอตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ของคณะ ฯ 
ทั้งภาควิชา ฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าเว็ปไซต์
ห้องสมุดของคณะ ฯ เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ 
ทุกเวลา 

น ๒.๗ – ๓-๐๔ 
น ๒.๗ – ๓-๐๕ 
น ๒.๗ – ๓-๐๖ 

 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ  มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดตั้งหน่วยส่งเสริม
การวิจัย ผลิตเอกสาร ต าราให้มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
การประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้
นิสิตรับรู้ ทั้งทางเว็ปไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ ฯ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายในสถาบันหรือนอกสถาบันตามแผนงบประมาณประจ าปี 

น ๒.๗ – ๔-๐๗ 
 น ๒.๗ – ๓-๐๒ 
น ๒.๗ – ๓-๐๓ 

 



๕๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๒๕๕๔ และประจ าปี ๒๕๕๕ ของคณะ ฯ 

ข้อ ๕ ภาควิชานิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตตามแผน
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ และประจ าปี ๒๕๕๕  ของคณะ ฯ และมี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตร เช่น ในรายวิชา
ว่าความ ได้ก าหนดให้นิสิตท ารายงานในหัวข้อจริยธรรมวิชาชีพนัก
กฎหมาย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการเข้าค่ายศึกษาปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดป่าวชิรบรรพต , โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการจัดท างานนิพนธ์ทางนิติศาสตร์” รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
ร่วมกับคณะฯ เช่น กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น  

น ๒.๗ – ๓-๐๔ 
น ๒.๗ – ๓-๐๕ 
น ๒.๗ – ๒-๐๒  
น ๒.๗ – ๕ –๐๘ 
น ๒.๗ – ๕ –๐๙ 
น ๒.๗ – ๕ -๑๐ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

บัณฑิต  คณะรั ฐศาสตร์ และนิติ ศาสตร์  ใน
ภาพรวม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของกอง
แผนงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

น ๒.๗ –๑- ๐๑  
http://planning.buu.ac.t
h/module/page.php?m
odule=content/researc
h&file=report.php 
เว็บไซต์ของกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา  

๒ ประมวลการสอนและใบงานรายวิชาว่าความ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย 

น ๒.๗ – ๒-๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๓ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๕ 

 น ๒.๗ – ๒-๐๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔ เล่มงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๔  ในส่วนที่

เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
น ๒.๗ – ๓-๐๔  ฝ่ายการเงินคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 



๖๐ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ เล่มงบประมาณ ประจ าปี  ๒๕๕๕ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น ๒.๗ – ๓-๐๕  ฝ่ายการเงินคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

 
๖ http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law  

เ ว็ บ ไซต์ห้ อ งสมุ ดของคณะรั ฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์  

น ๒.๗ – ๓-๐๖ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๗ http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php 

เว็ปไซด์หน้าหน่วยส่งเสริมการวิจัย ผลิตเอกสาร 
ต าราคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

น ๒.๗ –๔- ๐๗ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๘ โครงการเข้าค่ายศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่า 

วชิรบรรพต 
น ๒.๗ – ๕-๐๘ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
แฟ้มโครงการ (๓) 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการจัดท างานนิพนธ์ทางนิติศาสตร์”   

น ๒.๗ – ๕-๐๙ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๐ กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ฯ น ๒.๗ – ๕-๑๐ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๘ :     ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการ 
ส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่    
ก าหนดในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐  
ของตัวบ่งชี้ 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  
 

http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law
http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php


๖๑ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ ก าหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร คือ ตรงต่อเวลา สามัคคี จิตอาสา มีน้ าใจ 

น ๒.๘ – ๑- ๐๑ 
น ๒.๘ – ๑-๐๒ 

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
ภาควิชา ฯ 

 น ๒.๘ – ๑- ๐๑ 
น ๒.๘ – ๑-๐๒ 
น ๒.๘ – ๒- ๐๓  

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดโครงการเข้าค่ายศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าว
ชิรบรรพต วันที่ ๔-๖ พ.ค.๒๕๕๕ อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง ตรงต่อเวลา สามัคคี จิต
อาสา มีน้ าใจที่ก าหนดในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน คือ จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึง
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว  

น ๒.๗ –๕- ๐๗ 
  
 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ได้ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 
๓. โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของ
ตัวบ่งชี้ 

น ๒.๘ – ๔-๐๔ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดให้กับนักศึกษา 

๕ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนิสิตของคณะ ฯ น ๒.๘ –๑- ๐๑ ฝ่ายกิจการนิสิต 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 



๖๒ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๒ http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนิสิตหน้าเว็ปไซด์
ของคณะฯ 

น ๒.๘ – ๑-๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๓ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ครั้งที่ ๔/

๒๕๕๕ 
น ๒.๘ – ๒-๐๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มรายงานการประชุม
ภาควิชานิติศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๔ โครงการเข้าค่ายศึกษาปฏิธรรม ณ วัดป่าวชิ
รบรรพต วันที่ ๔-๖ พ.ค.๒๕๕๕ 

น ๒.๗ – ๕-๐๗ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๕ ผลประเมินโครงการเข้าค่ายศึกษาปฏิธรรม ณ 

วัดป่าวชิรบรรพต วันที่ ๔-๖ พ.ค.๒๕๕๕   ตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ 

น ๒.๘ – ๔-๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
แฟ้มโครงการ (๓) 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ :     ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/


๖๓ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดท าระบบสารสนเทศ โดยมีการน าข้อมูลและ

ประวัตินิสิตบันทึกลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้อาศัยฐานข้อมูลดังกล่าวส าหรับพิจารณาให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยได้จัดอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ซึ่งก าหนดไว้ในการประชุมภาควิชา ฯ 
ครั้งที่   ๔/๒๕๕๔ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชา การกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา การปูพ้ืนฐานด้านวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการเรียนและการท ากิจกรรม
แก่นิสิต   และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ อาทิ แนะน า
และให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนิสิตด้วยกัน เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายกิจการ
นิสิตของคณะ ฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการขอค าปรึกษาในกรณี
เร่งด่วนของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเร่งด่วนผ่านwww.polsci - 
law.buu.ac.th/student/ 
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี )  เมื่อวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อีกทั้งภาควิชาฯ ยังได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต รุ่น ๖ เมื่อวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางการใช้ชีวิตภาย
หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

น ๓.๑ –๑- ๐๑ 
น ๓.๑ –๑- ๐๒ 
น ๓.๑ –๑- ๐๓ 
น ๓.๑ –๑- ๐๔ 
น ๓.๑ –๑- ๐๕ 
น ๓.๑ –๑- ๐๖ 

 
 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือให้บริการ
ข่าวสาร และน าออกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะ ฯ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยภาควิชา 
ฯ ได้ใช้ช่องทางดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ไปยังนิสิตและผู้ใช้บริการ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ข้อมูล
การสมัครทุนการศึกษา และข้อมูล อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับนิสิต 
รวมทั้งคณะ ฯ ได้จัดกล่องรับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ
ให้บริการสารสนเทศดังกล่าวเพ่ือน าไปปรับปรุงการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ โดยร่วมกับคณะฯ ได้จัดบริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตปัจจุบันโดยมีเว็บเพจเฟซบุ๊คของ
สโมสรนิสิตคณะฯ เพ่ือเป็นสื่อกลาง 

น ๓.๑ –๒- ๐๗ 
น ๓.๑ –๒- ๐๘ 
น ๓.๑ –๒- ๐๙ 

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

น ๓.๑ –๓- ๑๐ 
น ๓.๑ –๓- ๑๑ 



๖๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ภายนอก  ได้แก่  การจัดกิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๒๗ 
มีนาคม – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้นิสิตได้หาประสบการณ์
ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง  อันจะส่งผลให้นิสิตสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายต่อไป
ในอนาคต ทั้งนี้ภาควิชา ฯ ได้จัดระบบในการก ากับดูแลและ
ติดตามประเมินผลการฝึกงาน โดยอาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งมีการมอบหมายในการประชุมภาควิชา 
ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
     (๑) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกงาน  
     (๒) ติดตามนิเทศการฝึกงานของนิสิตในหน่วยงานต่าง ๆ 
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงานจริง  
     (๓) ประเมินความพึงพอใจและรับฟังข้อเสนอแนะของนิสิตที่
เข้ารับการฝึกงาน โดยอาศัยแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ในท้ายที่สุดอาจารย์สริยา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมภาควิชา ฯ ใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เพ่ือน าผลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพด้าน
กฎหมายในปีถัดไป นอกเหนือจากนั้น ภาควิชา ฯ ได้เปิดโอกาสให้
นิสิตได้ริเริ่มและน าเสนอโครงการที่นิสิตประสงค์จะด าเนินการ
มายังภาควิชา ฯ โดยภาควิชา ฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
ภาควิชา ฯ อย่างน้อย ๑ คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าการเขียนโครงการ การขออนุมัติ
โครงการ การลงมือจัดกิจกรรม และการสรุปและประเมินผล
โครงการ ซึ่งโครงการในลักษณะดังกล่าวที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ได้แก่ โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน และโครงการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือนิสิต นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๑๔ เป็นต้น เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์การ
ท างานร่วมกันระหว่างนิสิตด้วยกันเอง นอกจากนั้นภาควิชา ฯ ยัง
เน้นให้นิสิตทุกชั้นปีมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้สภาพปัญหาการท างานร่วมกัน และน าไปสู่
การเรียนรู้ งานและมีการพัฒนาการในการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

น ๓.๑ –๓- ๑๒ 
น ๓.๑ –๓- ๑๓ 

 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า ผ่านทางสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็น

น ๓.๑ –๔- ๑๔ 
น ๓.๑ –๔- ๑๕ 



๖๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุม หรือการจัด
กิจกรรมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของภาควิชา ฯ โดยสมาคม ฯ เริ่มการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นอกเหนือจาก
นั้นภาควิชา ฯ ยังได้ใช้ระบบการสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่านช่องทาง
ระบบทะเบียนศิษย์ เก่าในหน้าเว็บไซต์  www.polsci-
law.buu.ac.th/alumni/ 

 

ข้อ ๕ ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์  จั ดกิ จ กร รม เ พ่ื อ พัฒนาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้
และพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่วิชาชีพในทางกฎหมาย โดยการจัด
โครงการแนะแนววิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญาชั้นเนติ
บัณฑิตซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วม
โครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งภาควิชา ฯ 
จะน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป  

น ๓.๑ –๕- ๑๖ 
 

ข้อ ๖ ภาควิชาร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ซี่งมีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  การ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
โดยทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๓.๑ – ๖ – ๑๗ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

๗ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ภาพถ่ายหน้าห้องส านักงาน ป้ายการบริการให้

ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 
น ๓.๑ –๑- ๐๑ 

 
คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๒ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที ่๔/ น ๓.๑ –๑- ๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์ 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/alumni/
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๖๖ 
 

๒๕๕๔  แฟ้มรายงานการประชุม
ภาควิชานิติศาสตร์ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๓ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓ /

๒๕๕๕ 
น ๓.๑ –๑- ๐๓ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มรายงานการประชุม
ภาควิชานิติศาสตร์ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔ www.polsci-law.buu.ac.th/student/ น ๓.๑ –๑- ๐๔ 

 
เว็บไซด์คณะฯ 

๕ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะรัฐศาสตร์นิสิศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

น ๓.๑ –๑- ๐๕ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๖ โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตภาคบัณฑิต รุ่น ๖ เมื่อ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
น ๓.๑ –๑- ๐๖ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๓) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๗ www.polsci-law.buu.ac.th น ๓.๑ –๒- ๐๗ 

 
เว็บไซด์คณะฯ 

๘ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชานิติศาสตร์ น ๓.๑ –๒- ๐๘ 
 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

๙ หน้าเว็บเพจเฟซบุ๊คของสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

น ๓.๑ –๒- ๐๙ เว็บเพจเฟซบุ๊คของสโมสร
ฯ 

๑๐ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔ /
๒๕๕๕ 

น ๓.๑ –๓- ๑๐ 
 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๑ เอกสารสรุปโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ 
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

น ๓.๑ –๓- ๑๑ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๒ โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือนิสิต 
นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ เมื่อ
วันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

น ๓.๑ –๓- ๑๒ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๓ หนังสือส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

น ๓.๑ –๓- ๑๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๓) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

http://www.polsci/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/


๖๗ 
 

๑๔ www.polsci-law.buu.ac.th/alumni/ 
ระบบทะเบียนศิษย์เก่าในหน้าเว็บไซต์คณะ ฯ 

น ๓.๑ – ๑๔ ระบบทะเบียนศิษย์เก่าใน
หน้าเว็บไซต์คณะ ฯ 

๑๕ เอกสารการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

น ๓.๑ –๔- ๑๕ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มเอกสารสามคม
นิติศาสตร์ ปี ๒๕๕๒-

๒๕๕๓ 
๑๖ โครงการแนะแนววิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

อาญาชั้นเนติบัณฑิต 
น ๓.๑ –๔- ๑๖ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๑๗ ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 

ในข้อ ๑ – ๓ 
๓.๑ – ๖ – ๑๗ คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ :     ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑.  สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

ที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
            -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
            -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
            -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
            -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๕. สถาบันมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. สถาบันมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 
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๖๘ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ของนิสิตนอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยกิจกรรมพัฒนานิสิตจะมีทั้งกิจกรรมที่จัดโดย
คณะ ฯ ภาควิชา ฯ และกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามปรัชญาที่มหาวิทยาลัยบู รพา
ก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ครบทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) คุณธรรม
จริยธรรม (๒) ความรู้  (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (๕) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมและก าหนดตัว
บ่งชี้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการด าเนินกิจกรรมของนิสิต ๒ 
รูปแบบ คือ  
     (๑) โครงการ/กิจกรรมที่ภาควิชา ฯ ด าเนินการทุกปี
การศึกษา  
     (๒) โครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มด าเนินการโดยนิสิตเป็นผู้ริเริ่ม
และเสนอโครงการมายังภาควิชา ฯ  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการท ากิจกรรมของนิสิต ทั้งในเรื่องของจิตส านึกในการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และภาควิชา ฯ ได้ส่งเสริมให้นิสิตน า
ระบบของ PDCA มาใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรม 

น ๓.๒ –๑- ๐๑ 
น ๓.๒ –๑- ๐๒ 

 

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับคณะฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวไปยังนิสิตผ่านโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีการบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
นิสิตใหม่ เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งผลของการให้ความรู้ดังกล่าวนิสิตสามารถน าองค์
ความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ  
นอกเหนือจากนั้น ภาควิชา ฯ โดยร่วมกับคณะฯ จัดโครงการ
สัมมนานักกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
ระยอง โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยน าหลักในเรื่องของการด าเนิน
โครงการตามกรอบ PDCA มาใช้ ผ่านการแนะน าและก ากับดูแล

น ๓.๒ –๒- ๐๓ 
น ๓.๒ –๒- ๐๔ 

 



๖๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการซึ่งได้แจ้งไว้ในการประชุมภาควิชา 
ฯ ที่ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการต้องให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดกิจกรรมทุกโครงการ โดย
ถ่ายทอดตามกระบวนการดังนี้  
             ๑) การวางแผนการด าเนินการ (Plan)  
             ๒) ลงมือเขียนโครงการ (Do)  
             ๓) ตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม 
(Check)  
             ๔) ปฏิบัติงานหรือลงมือด าเนินกิจกรรม (Action)  
 และคณะ ฯ มอบหมายให้อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าโครงการและการ
ประเมินผลโครงการ เพ่ือให้นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
ด าเนินการตามแผนผังที่ภาควิชา ฯ ก าหนด อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการโดยนิสิตมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกข้ันตอน  

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากโครงการสัมมนานักกิจกรรม ในปีประกัน
คุณภาพ ๒๕๕๓  ซึ่งจัดในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ 
กองพันลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิตเอง อีกทั้งยังได้มีการจัดโครงการสัมมนานัก
กิจกรรมเมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดระยองเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตด้วย 
โดยในระดับปริญญาตรีมีการน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรม 
๕ ประเภทส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ ๒ ประเภทส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค ์

(๒) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
(๓) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(๔) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(๕) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

    ในส่วนของกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ร่วมกับภาควิชาฯ และคณะฯ  ในการจัดให้มี
กิจกรรมกีฬาขึ้น   ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้มี
การเสริมสร้างสุขภาพ ความสามัคคี และการนันทนาการ  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการเสรมิสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ทั้งนี ้
โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

น ๓.๒ –๒- ๐๔ 
น ๓.๒ –๓- ๐๕ 
น ๓.๒ –๓- ๐๖ 
น ๓.๒ –๓- ๐๗ 
น ๓.๒ –๓- ๐๘ 
น ๓.๒ –๓- ๐๙ 
น ๓.๒ –๓- ๑๐ 
น ๓.๒ –๓- ๑๑ 

 



๗๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
บูรพา "สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์" ครั้งที่ ๓ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ วัน
เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายในภาควิชา ฯ ผ่านการด าเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่าย
กิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาทิ โครงการสัมมนา
นักกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดระยอง 
และภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตด าเนินกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดโครงการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ 
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยการจัด
กิจกรรมดังกล่าวนิสิต – นักศึกษา สถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม จะมีการประสานงานผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ และมี
การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งการ
ประสานงานดังกล่าวนิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการ
ประกันคุณภาพหรือการจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตผ่านเครือข่าย
ดังกล่าวโดยไม่เป็นทางการ  

น ๓.๒ –๒- ๐๔ 
น ๓.๒ –๓- ๐๕ 

 

ข้อ ๕ ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต อาทิเช่น 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการพิธีปฏิญาณ
ตนลูกรพีและพิธีต่อเทียนพ่ีสู่น้อง 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการค่ายอาสา
นิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการกีฬา
นิติศาสตร์ ๓ สถาบัน 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
สัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

น ๓.๒ –๕- ๑๒ 
 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

๖ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล

ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

น ๓.๒ –๑- ๐๑ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๒ แผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ น ๓.๒ –๑- ๐๒ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มAction plan ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๓ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

น ๓.๒ –๑- ๐๓ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๔ โ คร งการสั มมนานั กกิ จกร รม เมื่ อ วั นที่  ๒ -๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดระยอง 
น ๓.๒ –๑- ๐๔ คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ 

๕ โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือนิสิตนักศึกษา
นิติศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๔-
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

น ๓.๒ –๓- ๐๕ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ(๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๖ โครงการ“ค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๓” เมื่อ
วันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้าน
บึงตาต้า ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

น ๓.๒ –๓- ๐๖ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ(๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๗ โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชูสาน
สัมพันธ์” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ 
สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ ์

น ๓.๒ –๓- ๐๗ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๘ โครงการปฏิญาณตน “ลูกรพีบูรพา” และงาน “ต่อ

เทียนพ่ีสู่น้อง” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ 
อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา 

น ๓.๒ –๓- ๐๘ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ(๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๙ โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ น ๓.๒ –๓- ๐๙ คณะรัฐศาสตร์และ



๗๒ 
 

๘ เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬา
กลางเชาวน์ มณีวงษ์ 

 นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๑๐ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัด
ท างานนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ณ ห้องบรรยายพิบูลย์สงคราม อาคารคณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

น ๓.๒ –๓- ๑๐ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๑ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๔ 

น ๓.๒ –๓- ๑๑ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑๒ การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

น ๓.๒ –๕- ๑๒ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ :     ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย 

ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
                   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
                   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
           -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
                   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ของสถาบัน 
 
 



๗๓ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
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ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วางแนวทาง ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 
รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยส่งเสริมการวิจัย  และมีการจัดตั้งหน่วย
ส่งเสริมการวิจัย ผลิตเอกสาร และต ารา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยอย่างเพียงพอ เพ่ือสร้างระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๗ของคณะ ฯ แผนปฏิบัติงานประจ าปีของภาควิชาฯ และ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งได้ผ่าน
การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๕ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในส่วนของภาควิชา
นิติศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา ฯ ได้น าแนวทางดังกล่าวมาน า เสนอในที่
ประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบถึงระบบการด าเนินการเพ่ือขอทุน
สนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ ฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

น ๔.๑ –๑- ๐๑ 
น ๔.๑ –๑- ๐๒ 
น ๔.๑ –๑- ๐๓ 
น ๔.๑ –๑- ๐๔ 

ข้อ ๒ ไม่มี  
ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการ

อบรม สัมมนาวิชาการ ในการสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์มีโอกาสได้เพ่ิมพูนศักยภาพด้านการวิจัย รวมถึงการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย อาทิ โครงการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนเค้าโครง
ข้อเสนอการวิจัย การมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง การจัดโครงการเข้าร่วม
สนับสนุนการน าเสนอผลงานการวิจัย การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 
เป็นต้น รวมทั้งการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอทุนวิจัย กระบวนการนี้จึง
เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่ผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยโดย
ปริยาย นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เช่น การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการในเวทีต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

น ๔.๑ –๓- ๐๕ 
น ๔.๑ –๓- ๐๖ 
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ได้ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย โดยระบุ
อยู่ในประกาศการขอรับสมัครทุน โครงการสัมมนาอบรมทางด้านการวิจัย 
คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และเว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย
บูรพา รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณการวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิติศาสตร์ ได้
น ามาเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ภาควิชา ฯ ในการ
ประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ เพ่ือจะได้น าความรู้ส่วนนี้ไปใช้
เตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินการขอทุนอุดหนุนการท าวิจัยต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพัฒนาคณาจารย์โดยจัดคณาจารย์เข้า
ร่วมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี อ.ณัฐวัฒน์ อ.เจนวิทย์     อ.
สริยา อ.ชมเพลิน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันที่ ๕, ๑๙ พ.ค. และ ๑ มิ.ย. 
๕๕), มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า โดยมีประกาศจรรยาบรรณนักวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ polscience-law.buu.ac.th  และเว็บไซต์งานส่งเสริม
การวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการ
วิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างเพียงพอ โดยจัดสรรจาก
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ฯ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยคณะ ฯ ประกาศให้
บุคลากรซึ่งประสงค์ขอรับทุนอุดหนุน ฯ สามารถสมัครขอรับทุนอย่างน้อย 
๒ ครั้งต่อปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีคณาจารย์ภาควิชา
นิติศาสตร์ได้รับทุนวิจัย ดังนี้ 
๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยกลุ่ม อ.ชมเพลิน ภุชฌงค์, อ.ณัชชา คุณาทัพพ์ และ 
อ.วัลภ์ วิเศษสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางอาญาในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์
ลามกอนาจาร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยกลุ่ม อ.ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวร
รณ และ อ.วัลภ์ วิเศษสุวรรณ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรของไทย” งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. ทุนอุดหนุนการวิจัยกลุ่มเรื่อง แนวคิดแห่งรัฐภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษากลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยมี อ.ภัทรมน สาตรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.ธีรพงษ์  
ภูริปาณิก ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔, 

น ๔.๑ –๔- ๐๗ 
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ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓)  
๔. งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายต่อนโยบายการ
จ้างแรงงานของสหภาพยุโรป:ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพ” 
โ ด ย  อ . ภั ท ร ม น  ส า ต รั ก ษ์  ทุ น วิ จั ย  ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
๕. งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทรมาน:ศึกษากรณีการใช้เครื่องพันธนาการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย” โดย อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ทุนวิจัย 
๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔) 
๖ งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ศึกษาตัวแบบที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาของนิสิต ในมหาวิทยาลัย
บูรพา” โดย อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ทุนวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่  ๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔) 
๗. งานวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาแรงงานอพยพในจังหวัดชลบุรี” โดย 
ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริมงคลหัวหน้าโครงการ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
ผู้ร่วมวิจัย อ.ภารดี ปลื้มโกศล ผู้ร่วมวิจัย และ นายพิชิต นิลทองค า ผู้ร่วม
วิจัย ทุนวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 
๐๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓) 
       นอกจากนั้นทางภาควิชา ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในการประชุมภาควิชา 
ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์
ภาควิชานิติศาสตร์ขอรับทุนเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่อไป 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 -  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดให้ อาจารย์  
ดร. สกฤติ อิสริยานนท์ และ น.ส.เมทินา อุทารส ในฐานะนักวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลงานในการส่งเสริม สนับสนุน ภายใต้หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย ฯ 
 -  มหาวิทยาลัยบูรพามีห้องสมุดในการให้บริการทางด้าน 
การค้นคว้าข้อมูล หลักฐานด้านการวิจัย และคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อวัสดุ 

น ๔.๑ –๕- ๐๘ 
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เอกสาร ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ห้อง QS๒-๖๐๕ โดยมี
นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 -  มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน 
การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย เอกสารต่าง ๆ นอกจากนี้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ คือ น.ส.
สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ คอยให้การช่วยเหลือ ประสานงาน อ านายความ
สะดวกให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 -  มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการจัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการจัดสัมมนาวิชาการโดย
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ รวมถึงการจัดโครงการเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัด
เชียงใหม่  และการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการติดตามและประเมินผล 
การสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยให้กับบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้นในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ 

๔.๑ – ๖ – ๐๙ 

ข้อ ๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาทิ  
- จัดท า/ ปรับปรุงคู่มือ การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 
- การเพ่ิมงบประมาณการวิจัย  
- การจัดโครงการสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัย/ จัดสัมมนาทาง
วิชาการโดยเชิญศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติ  
และนานาชาติ มาบรรยายพิเศษ  
- การจัดอบรมด้านการวิจัย  
- จัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือ ต ารา เข้าห้องสมุดคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้มีการเพิ่ม
งบประมาณ เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท)  
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้สามารถเชื่อมโยง และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 

๔.๑ – ๗ – ๑๐ 



๗๗ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๗ ข้อ ๖ ข้อ  ๔ คะแนน   สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๓-๒๕๕๗  น ๔.๑ –๑- ๐๑ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัยฯ ปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย และ
บัณฑิตศึกษา 

น ๔.๑ –๑- ๐๒ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๓ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

น ๔.๑ –๑- ๐๓ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
รฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ 

น ๔.๑ –๑- ๐๔ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
คณะฯ ปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๕ - ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๑๒๒/
๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย 
- โครงการอบรม, สัมมนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค 
การท าวิจัยในชั้นเรียน” 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
(เรื่องการอนุมัติงบประมาณในการอบรม สัมมนาใน
ต่างประเทศ) 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาจริยธรรม 
- จรรยาบรรณการวิจัย (ในเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ประกาศทุน) 

น ๔.๑ –๓- ๐๕ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 



๗๘ 
 

- เว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา 
๖ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/

๒๕๕๕  
น ๔.๑ –๓- ๐๖ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มรายงานการ
ประชุมภาคฯ ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๗ - แผน ฯ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- ประกาศให้ทุน, ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน, สัญญา
ทุน 
- ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง  
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาจ้างท างานวิจัย  
- นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสรร
งบประมาณร้อยละ ๑๐ ด้านการวิจัย 
- งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

น ๔.๑ –๔- ๐๗ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๘ - ค าสั่งแต่งตั้งหน่วยส่งเสริมการวิจัย 
- ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- งบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาหนังสือ, 
การจัดซื้อหนังสือ 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยในระบบสารสนเทศ เช่น TDC 
เป็นต้น 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา (Web 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา) 
- โครงการสัมมนาวิชาการโดย (ศาสตราจารย์ 
รับเชิญ) 
- โครงการจัดประชุมวิชาการ 

น ๔.๑ –๕- ๐๘ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๔.๑ – ๖ – ๐๙ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๑๐ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
- แผน ฯ ด้านการวิจัย  
- โครงการสัมมนาวิชาการ 

๔.๑ – ๗ – ๑๐ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ :     ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 



๗๙ 
 
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ ๒   
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง 
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๖. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ
ครบ ๕ ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วางแนวทาง ก าหนดขั้นตอน ในการ

สนับสนุนให้ผู้วิจัยสามารถน าผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer 
Review เช่น ก าหนดให้นักวิจัยหน้าใหม่ซึ่งไม่มีประสบการณ์ท าวิจัย
มาก่อน สามารถหานักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) มาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการท าวิจัย ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ได้น า
กระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการท าวิจัย
ของตน อีกทั้งคณะ ฯ ได้แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยลงในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ซึ่งเป็น
วารสารของคณะ ฯ  โดยภาควิชา ฯ น าระบบและกลไกสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มาใช้ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่ขอทุนอุดหนุนการวิจัยน าบทความวิจัย
เสนอเพ่ือขอตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งอาจารย์ณัชชา คุณาทัพพ์ ได้เสนอบทความวิจัยลง
ตีพิมพ์ในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์

น ๔.๒ –๑- ๐๑ 
น ๔.๒ –๑- ๐๒ 
น ๔.๒ –๑- ๐๓  



๘๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๔)  

ข้อ ๒ คณะกรรมการก ากับและติดตามการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วย
ส่งเสริมงานวิจัย เอกสาร ต ารา ได้มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือสร้างสรรค์
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนดผ่านตารางแสดงระบบและกลไกดังกล่าวโดยมีอาจารย์สริยา 
วิริโยสุทธิกุล ไดม้ีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นบทความ
เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาตัวแบบที่เหมาะสม
ส าหรับการกระท าผิดทางอาญา 

น. ๔.๒ -๒- ๐๔ 
น. ๔.๒ -๒- ๐๕ 

ข้อ ๓ คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ
อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล ในข้อ ๒ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ และจดหมายเวียน 

น. ๔.๒ -๒- ๐๕ 
น. ๔.๒ -๓- ๐๖ 
น. ๔.๒ -๓- ๐๗ 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์มีผลงานการวิจัยที่ได้มีการรับรอง 
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่าง ๆ คือ เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญไทย-เกาหลี” 

น. ๔.๒ -๔- ๐๘ 

ข้อ ๕ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

น. ๔.๒ –๕- ๐๙ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค ์

๓ ข้อ ๕ ข้อ  ๔ คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

- วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
- ระบบสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการวิจัย) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การให้เงินอุดหนุนใน

น ๔.๒ –๑- ๐๑ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 



๘๑ 
 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ
(การสนับสนุน และส่งเสริมการอบรม สัมมนา
วิชาการ) 

๒ ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย เลขที่ค าสั่ง ๐๑๐๗/๒๕๕๒ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

น ๔.๒ –๑- ๐๒ 
 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๓ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีทึ่ ๓ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๔) 

น ๔.๒ –๑- ๐๓ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัยฯ ปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๔ ตารางแสดงระบบและกลไก น ๔.๒ –๒- ๐๔ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัยฯ ปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๕ บทความสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของ
อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล  

น ๔.๒ –๒- ๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับ

งานวิจัยฯ ปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๖ www.polsci-law.buu.ac.th น ๔.๒ –๓- ๐๖ เว็บไซด์คณะฯ 
๗ จดหมายเวียนคณะ ฯ น ๔.๒ –๓- ๐๗ เว็บไซด์คณะฯ 
๘ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย น ๔.๒ –๔- ๐๘ คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๙ - ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตร  
และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

น ๔.๒ –๕- ๐๙ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ :     เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน 
ระหว่าง ๐ – ๕  

๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค๑ และ ง  จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา  
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕   =  ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน    

๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  



๘๒ 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕   =  ๑๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕   =  ๗๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในหน่วยงาน รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น 
๖๗๕,๐๐๐ บาท  
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 
     = ๓๒,๑๔๒.๘๕ บาทต่อคน 
 
 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

   = ๒.๑๔ คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชานิติศาสตร์ มีจ านวนรวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์มี
อาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
      จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

x ๕ 

  ๖๗๕,๐๐๐ 
      ๒๑ 

  ๓๒,๑๔๒.๘๕ 
   ๗๕,๐๐๐ 

x ๕ 



๘๓ 
 

๑. งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางอาญาในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร” โดย อ.ชมเพลิน ภุชฌงค์ 
หัวหน้าโครงการ ดร. ณัชชา คุณาทัพพ์ ผู้ร่วมวิจัย อ.วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์ ผู้ร่วมวิจัย วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ทุนวิจัย 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย” โดย อ.ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร หัวหน้าโครงการ อ.วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์ 
ผู้ร่วมวิจัย อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ผู้ร่วมวิจัย  ส.ค. ๒๕๕๔ ทุนวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดแห่งรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน” โดย อ.ภัทรมน สาตรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.ธีรพงษ์  ภูริปาณิก 
(ภาควิชารัฐศาสตร์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๗๔/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓) 

๔. งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายต่อนโยบายการจ้างแรงงานของสหภาพยุโรป :
ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพ” โดย อ.ภัทรมน สาตรักษ์ ทุนวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕. งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทรมาน :ศึกษา
กรณีการใช้เครื่องพันธนาการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดย อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ทุน
วิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔) 

๖ งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดอาญาของนิสิต ในมหาวิทยาลัยบูรพา โดย อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ทุนวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔) 

๗. งานวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาแรงงานอพยพในจังหวัดชลบุรี” โดย ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล
หัวหน้าโครงการ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ผู้ร่วมวิจัย อ.ภารดี ปลื้มโกศล ผู้ร่วมวิจัย และ นายพิชิต นิลทองค า ผู้
ร่วมวิจัย ทุนวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย. 
๒๕๕๔ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ 
๓) 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๑ คะแนน ๓๒,๑๔๒.๘๕ 
บาทต่อคน 

๒.๑๔ คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 



๘๔ 
 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๗๔/๒๕๕๔ 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้
ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ 
๙ ก.ย. ๒๕๕๔ 

น ๔.๓ –๑ - ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๒ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้
ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ 
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ 

น ๔.๓ –๑- ๐๒ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ :     ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้าง

เพ่ือทบทวน การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่  
๕ - ๖ พ.ค.๒๕๕๔ และโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕ ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท ซึ่งท้ัง
สองโครงการได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และวางระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมในช่วงปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ซึ่งภาควิชา

น ๕.๑ –๑- ๐๑ 
น ๕.๑ –๑- ๐๒ 
น ๕.๑ –๑- ๐๓ 
น ๕.๑ –๑- ๐๔ 
น ๕.๑ –๑- ๐๕ 



๘๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
นิติศาสตร์ ได้น าระบบและกลไกดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้  
     (๑) มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของคณะมาพิจารณาร่วมกันในระดับ
ภาควิชาเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการจัดโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (๒) อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดท าร่างโครงการและ
ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมทั้งงบประมาณเสนอไปยังภาควิชาฯ 
เพ่ือให้ภาควิชาฯ ประชุมหารือเพ่ือขอความเห็นชอบ 
     (๓) ภาควิชา ฯ เสนอโครงการและงบประมาณไปยังคณะ ฯ เพ่ือขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ 
     (๔) ภาควิชา ฯ ด าเนินกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรม และ
รายงาน ต่อภาควิชาฯ ก่อนน าออกเผยแพร่ต่อบุคลากรของคณะ นิสิต 
ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป รายงานไปยังที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ 
       ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบการให้บริการทางวิชาการ
ดังกล่าวในรอบประเมินนี้ โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะได้
ก าหนดไว้ โดยภาควิชาฯ น ามาพิจารณาก าหนดการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในการประชุมภาควิชา ฯ ได้แก่ โครงการค่ายอาสา
นิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ ในการนี้ภาควิชา ฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์
เจนวิทย์ อาจารย์ณัฐวัฒน์ และอาจารย์ภัทรมน เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ
มีนิสิตภาควิชานิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงนิสิตได้ร่างโครงการ
และประเมินประโยชน์ของการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  ก่อนเสนองบประมาณสนับสนุน
จากทางคณะ ซึ่งทางคณะได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
และได้ด าเนินกิจกรรมไปในวันที่ ๒๕ -  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งได้มี
การสรุปผลการด าเนินโครงการ  
       ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ 
ข้างต้นแล้วภาควิชา ฯ ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เนื่องจากหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือมายังคณะ ฯ และ
ภาควิชา ฯ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ได้แก่ โครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชานิติศาสตร์ กับส านักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดบริการทาง
วิชาการเก่ียวกับการบริหารงานกิจการอัยการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้าน
กระบวนการยุติธรรม วิธีพิจารณาและการด าเนินคดี บทบาทของอัยการ
และการบริหารงานอัยการของไทยให้แก่บุคลากรของ สปป.ลาว โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 



๘๖ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
กระทรวงยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลจังหวัดพัทยา ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง ส านักงานอัยการจังหวัดระยองแผนกดคี
เยาวชนและครอบครัว และส านักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้กิจกรรม
ดังกล่าวมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการ
ประชาชนสูงสุด และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกิจการต ารวจของ 
สปป.ลาว เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน ๖ คน และมีคณาจารย์และนิสิตของ
ภาควิชาเป็นผู้ประสานงานโครงการ 

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ น าสิ่งที่ได้จากการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน  โดยการน าบทสรุปจากการจัดกิจกรรม
บริการทางวิชาการมารายงานให้คณาจารย์ของภาควิชา ฯ ทราบในการ
ประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
หัวหน้าภาควิชา ฯ เสนอให้น าข้อสังเกตและสิ่งที่ได้รับจากการบริการทาง
วิชาการมาใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ ซ่ึง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตสามารถน าความรู้ด้านกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งผลจากการ
จัดกิจกรรมพบว่ามีประชาชนได้ขอค าปรึกษาและค าแนะน าทางกฎหมาย
จากนิสิตในเรื่องของการท านิติกรรมสัญญาและข้อพิพาทเก่ียวกับท่ีดิน ซึ่ง
หัวหน้าภาควิชาฯ เห็นว่าสามารถน าไปใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา กฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง จ าน า และกฎหมาย
ลักษณะทรัพย์และที่ดินได้ โดยน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวต่อไป 
        ทั้งนี้การบูรณาการกับการเรียนการสอน จะด าเนินการโดยการน า
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มา
ใช้เป็นกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างส าหรับการบรรยายในชั้นเรียนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะบูรณาการโดย
ก าหนดหัวข้อการบรรยายไว้ในประมวลรายวิชาให้ชัดเจน 

น ๕.๑ –๑- ๐๔ 
น ๕.๑ –๒- ๐๖ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

๓ ข้อ ๒ ข้อ  ๒ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 



๘๗ 
 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หลักเกณฑ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ของส านักบริการวิชาการ 

น ๕.๑ –๑- ๐๑ 
 

http://www.uniserv.
buu.ac.th/index.php 

๒ รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

น ๕.๑ –๑- ๐๒ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๓ รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

น ๕.๑ –๑- ๐๓ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๔ โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

น ๕.๑ –๑- ๐๔ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๒) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๕ โครงการอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร A Study Tour 

about a Prosecutorial Administration ระหว่าง 
วันที่ ๑๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

น ๕.๑ –๑- ๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๓) ปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๖ ประมวลการสอน (Course Syllabus)  
 - วิชากฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 
 - วิชากฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง จ าน า 

น ๕.๑ –๒- ๐๖ แฟ้มประมวลการสอน
รายวิชา ฝ่ายวิชาการ
คณะฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ :     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ 

ทางวิชาการ 
๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร 

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 



๘๘ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ สร้างความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งภาครัฐ 
ผ่านกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ดังนี้ 
      (๑) การสร้างความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการกับส านัก
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ใน
การจัดการอบรมศึกษาดูงาน ในหลักสูตร A Study Tour about a 
Prosecutorial Administration ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการประชาชนสูงสุด 
และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกิจการต ารวจของ สปป.ลาว 
โดยมีคณาจารย์และนิสิตของภาควิชา ฯ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากคณะ ฯ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกในการจัดวิทยากรในการ
บรรยายและการให้ความอนุเคราะห์น าผู้เข้าฝึกอบรมเข้าศึกษาดูงาน 
เช่น กระทรวงยุติธรรม และ ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงานดังกล่าว  
      (๒) การสร้างความร่วมมือกับวิทยุชุมชนท่าเรือพลี คลื่น 
๑๐๑.๗๕ ในการบรรยายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชนในชุมชน ซึ่งคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ได้สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันในการไปบันทึกเสียงออกอากาศสด หรือเขียนบทวิทยุ
เพ่ือน าไปร่วมออกอากาศ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์สริยาได้ด าเนินการส่ง
บทวิทยุและมีการออกอากาศไปแล้ว 

น ๕.๒ –๒- ๐๑ 
น ๕.๒ –๒- ๐๒ 
น ๕.๒ –๒- ๐๓ 
น ๕.๒ –๒- ๐๔ 

 

ข้อ ๓ ภาควิชานิติศาสตร์ ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ สู่
ชุมชน ครั้งที่ ๓ และ โครงการจัดการอบรมศึกษาดูงาน ในหลักสูตร 
A Study Tour about a Prosecutorial Administration โดยใช้
แบบประเมินโครงการและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินเมื่อ
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และการสรุปผลและรายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการเสนอไปยังที่ประชุมภาควิชา ฯ 

น ๕.๒ –๒- ๐๑ 
น ๕.๒ –๓- ๐๕ 

 



๘๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ น าผลการประเมินในข้อ ๓ ในโครงการค่ายอาสา

นิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ ไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน  ประโยชน์และปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานเข้าสู่การรายงานในที่ประชุมภาควิชา ฯ 
และท่ีประชุมภาควิชา ฯ ได้หารือร่วมกันน ามาสู่ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีถัดไป เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมในปีถัดไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดังปรากฏใน
รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

น ๕.๒ -๓- ๐๕ 
น ๕.๒ -๔- ๐๖ 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคม 

๔ ข้อ ๓ ข้อ  ๓ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ โครงการอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร A Study Tour 

about a Prosecutorial Administration ระหว่าง 
วันที่ ๑๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

น ๕.๒ –๒- ๐๑ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๓) ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๒ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
น ๕.๒ –๒- ๐๒ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๓ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ระหว่างส านักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
น ๕.๒ –๒- ๐๓ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔ แถบบันทึกเสียงรายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายทาง

วิทยุชุมชน 
น ๕.๒ –๒- ๐๔ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๕ โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
น ๕.๒ -๓- ๐๕ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มโครงการ (๒)  



๙๐ 
 

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๖ รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
น ๕.๒ -๔- ๐๖ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มรายงานการประชุม

ภาควิชานิติศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ :     ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนักศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๕ หรือ ๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชานิติศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจทางด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ โดยในระดับคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือท าหน้าที่ในการวางระบบ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงาน
ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นระบบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด ส่วนในการด าเนินงานระดับ
ภาควิชาฯ ได้มีการก าหนดภารกิจทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติงานของภาควิชาเป็นประจ าทุกปี  
 

น ๖.๑ -๑- ๐๑ 
น ๖.๑ –๑- ๐๒ 

 
 



๙๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๒ ภาควิชานิติศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดย
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม แบ่งกิจออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
(๑) ภาควิชานิติศาสตร์บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ผ่านรายวิชากฎหมายครอบครัว
โดยน านิสิตเข้าถือศีล ๘ เพ่ือเป็นการฝึกสมาธิ รักษาศีล อันจะส่งผล
ให้นิสิตมีสติควบคุมในการด าเนินชีวิต และศึกษาเล่าเรียน และใช้ใน
การแก้ปัญหาในอนาคต 
 (๒) ภาควิชานิติศาสตร์บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดกิจกรรมนิสิต ผ่านกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ๒๕๕๔ และผ่ านกิจกรรมในโครงการที่ นิสิ ต เป็น
ผู้ด าเนินการเอง ดังนี้ 
          (๒.๑) กิจกรรมต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ซึ่งใน
กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดพิธีท าบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา 
ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ อันเป็นการส่งเสริมหลักศีลธรรมให้แก่นิสิต 

น ๖.๑ –๒- ๐๓ 
น ๖.๑ –๒- ๐๔ 
น ๖.๑ –๒- ๐๕ 

 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(www.polsci-Law.buu.ac.th) แผ่นพับงานประชาสัมพันธ์   You 
tube, Facebook เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินภารกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาทั้งในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านที่ประชุมภาควิชาอย่างต่อเนื่อง 

น ๖.๑ –๓- ๐๖ 
น ๖.๑ –๓- ๐๗ 

ข้อ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยการประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
     (๑). ผ่านแบบประเมินผลในรายวิชากฎหมายครอบครัวโดย
ผู้สอน 
     (๒) ภาควิชา ฯ จัดท าแบบประเมินผลความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพีบูรพาและกิจกรรมพิธีวาง
พวงมาลาโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม และสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา ฯ  
     ทั้งนี้การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุ งศิลปวัฒนธรรม เป็นไปโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของคณะฯ  

น ๖.๑ –๔- ๐๘ 
น ๖.๑ –๔- ๐๙ 

 

   
 



๙๒ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๐๓๘/๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบประกันคุณภาพที่ ๖ 
ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๐๓๓/๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการ
ก ากับและติดตามการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธธรม 

น ๖.๑ -๑- ๐๑ 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มเอกสารค าสั่งการ

แต่งตั้ง ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมของภาควิชานิติศาสตร์ ประจ าปี 
๒๕๕๔,๒๕๕๕ 

น ๖.๑ –๑- ๐๒ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มAction plan ปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๓ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ๒๕๔๙  น ๖.๑ –๒- ๐๓ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  

ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
๔ ประมวลรายวิชากฎหมายครอบครัว น ๖.๑ –๒- ๐๔ 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 
แฟ้มประมวลการสอน

รายวิชา ฝ่ายวิชาการคณะฯ 
๕ โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา น ๖.๑ -๒- ๐๕ ภาควิชานิติศาสตร์ 

แฟ้มเอกสารท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ 
๖ http://www.polsci-law.buu.ac.th น ๖.๑ –๓- ๐๖ เว็บไซด์คณะฯ 
๗ แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม, You tube และ Facebook ที่
เกี่ยวข้อง 

น ๖.๑ –๓- ๐๗ ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มเอกสารท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๘ ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับรายวิชา

น ๖.๑ –๔- ๐๘ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
แฟ้มเอกสารท านุบ ารุง

http://www.polsci-law.buu.ac.th/


๙๓ 
 

กฎหมายครอบครัว ศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ 

๙ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
องค์ประกอบที่ ๖ และคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ( เกณฑ์
ประเมินผลความส าเร็จ วาระเพ่ือพิจารณา ๒.๑ 
ตัวบ่งชี้) 

น ๖.๑ -๔- ๐๙ 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ :     ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ 
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งที่ ๒๘๐๗/๒๕๕๓ 
๗.๑ – ๑ – ๐๑ 

 



๙๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔ 
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
และค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ วนัที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ หน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ส าหรับ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔. พิจารณาออกข้อบังคับ และระเบียบ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
บูรพามอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๕. ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๖. พิจารณาน าเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๗. จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๘. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  ๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา หรืออธิการบดี
มอบหมาย หรือมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนด 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
   จากการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาเรื่องแจ้งเพื่อ
ทราบจ านวน ๑๕๑ เรื่อง และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน ๑๗๐ 
เรื่อง โดยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการออกแบบสอบถาม
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าได้ท าการประเมินตนเองตามอ านาจ
หน้าที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด และให้คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่  

ข้อ ๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมกัน  ๗.๑ – ๒ – ๐๑ 



๙๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  
   นโยบายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(เล่มแผนยุทธศาสตร์)  
๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ๑.๓ พัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๔ ส ารวจและส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและบุคลากร 
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. นโยบายด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร 
  ๒.๒ ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และชุมชน 
๓. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๑ สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔. นโยบายด้านการบริหาร 
  ๔.๑ บริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน 
  ๔.๓ เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
   วิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
“เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศ
และสังคม”  
   พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการ
วิชาการและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มี
คุณภาพ 
๒. สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓. บริการวิชาการ และรักษาพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน 
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
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๑. บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
๒. ผลงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๓. การบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๔. นิสิต บัณฑิต บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่วนร่วม 
และร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๕. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
   ซึ่งการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร
ได้หารือและพิจารณาร่วมกันในการประชุมโครงการสัมมนาบุคลากร
และลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒  
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๒ 
เพ่ือทราบ ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะได้รับ
ทราบในเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ คณบดี 
ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมา
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดย
มอบหมายให้คุณสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และได้
น าผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพ และรายงานต่อคณบดีปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ได้ใช้ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ 

ข้อ ๓ ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลต่อ
คณบดีเพ่ือพิจารณา ปีละ  ๒  ครั้ง  และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปีละ ๑ ครั้ง  
ส าหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์นั้น คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๗.๑ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ คณบดีและผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และ  ๗.๑ – ๔ – ๐๑ 
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นิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การแต่งตั้งให้ผู้บริหาร
และบุคลากรพร้อมให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การ
ประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้างานสายสนับสนุน ซึ่ง
คณะกรรมการทุกชุด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น  

ข้อ ๕ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แก่ อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง และ  
อ.มานิต วิทยาเต็ม ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ รองคณบดี ดร.สกฤติ  
อิสริยานนท์ บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และประกันคุณภาพการศึกษา 
บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใน
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาเป้าหมาย ตัว
บ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในโครงการสัมมนาบุคลากรและ
ลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จ. ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ในส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนยังได้ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพ่ือสอนงานบุคลากรที่เข้า
ใหม่ และผู้บริหารยังให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน
บุคลากร เมื่อวันที่ ๑ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้บริหารยังให้นโยบายใน
การส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในสายงานของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗.๑ – ๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ ผู้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
  ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมี

๗.๑ – ๖ – ๐๑ 
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การตดิตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
  ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินงานตามหลัก ๕ ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สุขนิสัย) เช่น การสะสาง ท าให้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีกระดาษ reuse เพ่ือความประหยัด 
ตามหลักการบริการจัดการทรัพยากร โดยพาบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
๕ ส ที่บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนท  
  ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางหรือเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีลิงค์ ถาม-ตอบ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ณ ห้อง KA ๕๐๐ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และผู้ปกครองนิสิต 
  ๔. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
มอบหมายให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแสดงถึงขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการออกค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือมอบหมายงาน
จากผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในการก าหนดตัว
ผู้รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการที่เปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน



๙๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดการ
ประชุมในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมีการประชุมใน
ระดับภาควิชา เพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม โดยมีการบันทึกรายงานการประชุม ฯ ที่อนุญาตให้บุคคล
ทั่วไปได้เข้าถึงและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาเรื่องราว อย่างเปิดเผยและ
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การประชุมกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้า
หน่วยงาน ฯลฯ 
  ๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง
ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา/ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดี แต่งตั้งรองคณบดี 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร ฯลฯ เพ่ือให้
การด าเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจที่เป็นระบบตาม
สายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม  
  ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักในการด าเนินงาน 
  ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย หญิง ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับนิสิตโครงการพิเศษ เช่น การรับนิสิต
ต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นต้น รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี หรือมีความโดด
เด่นในการจัดท ากิจกรรม การส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหา



๑๐๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ทางวิชาการ การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรและคณาจารย์
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่
มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การประชุม
ภาควิชา การประชุมหัวหน้างาน หรือการเข้าร่วมสัมมนาและแสดง
ความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารย์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และการสัมมนาบุคลากร
และลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมินผลการ
บริหารงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ และผูบ้ริหารได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง ๑๐ หลัก ตามข้อ ๖   

๗.๑ – ๗ – ๐๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งที่ 
๒๘๐๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๓  
-  ค าสั่งที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔  
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์

๗.๑ – ๑ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 



๑๐๑ 
 

และนิติศาสตร์ประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/
๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓  
-  ค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ 
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-  รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
-  รายงานการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ของคณาจารย์
และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒ -  เล่มแผนยุทธศาสตร์ 
-  โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
-  เว็บไซต์หน้าแรกของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๗.๑ – ๒ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๓ -  รายงานผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตาม
แผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และรายงานต่อ
คณบดีปีละ ๒ ครั้ง 
-  ผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผน 
กลยุทธ์รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จ านวน ๒ ครั้ง 
-  เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗.๑ – ๓ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
www.polsci-
law.buu.c.th 

๔ -  ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี , ผู้ช่วยคณบดี , หัวหน้า
ภาควิชาฯ 

 ๗.๑ – ๔ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๕ -  โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ณ โรงแรมพลาคลิฟ 
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ 
ก.ค. ๒๕๕๔ 
-  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานบุคลากร เมื่อวันที่ ๑-

 ๗.๑ – ๕ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 



๑๐๒ 
 

๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ 
๖ ใช้หลักธรรมาภิบาลมาอ้าง  ๗.๑ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ 
พ.ค. ๒๕๕๕ 

 ๗.๑ – ๗ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 

๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ 
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ 
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและ

ติดตามการจัดการความรู้ขึ้น เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการความรู้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และครอบคลุม
พันธกิจ ๒ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
     การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ คือ การเรียนการสอนที่เน้น

๗.๒ – ๑ – ๐๑ 



๑๐๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     การวิจัย  ประเด็นความรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  
เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     ในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้  
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ ดังที่
กล่าวไปข้างต้น 

ข้อ ๒ กลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ น าเสนอรวมไปในข้อ ๑  ๗.๒ – ๒ – ๐๑ 
ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
     ด้านการผลิตบัณฑิต งานวิชาการได้จัด “โครงการฝึกอบรม
เทคนิคการสอนและการวัดผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” เมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระหว่างคณาจารย์ผู้ท าการสอนด้วยกันเอง และ
วิทยากร ทั้งนี้คณาจารย์บางท่านที่ได้เข้าร่วมการอบรมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓  
โดยมีรองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ก็ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพ่ือ
ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งข้อสรุปหนึ่งที่ได้จากการร่วมกัน
อภิปราย คือ ผู้สอนสามารถเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ผู้สอนคือกลไกส าคัญในการเลือก
รูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและกลุ่มเรียน  ทั้งนี้สองกลุ่มเรียน
ผู้เรียนอาจแตกต่างกัน เวลาเรียนแตกต่างกัน ธรรมชาติของผู้เรียน
แตกต่างกัน ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จักผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม และปรับ 
แนวทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มากท่ีสุด 
     นอกจากนี้ ในแต่ละภาควิชายังได้มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในแต่ละภาคการศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนและทดลองวิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอ 

 ๗.๒ – ๓ – ๐๑ 
 



๑๐๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
     ด้านการวิจัย หน่วยส่งเสรมิการวิจัย ได้จัด “โครงการอบรมวิจัย
ในชั้นเรียน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕, ๑๙ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมอภิปรายกับวิทยากรที่มีความช านาญ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิธีการในการท าวิจัย การค้นหาหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นที่
สอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไป
ที่การให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีการจัด “โครงการ
พัฒนาหัวข้อวิจัย” โดยผู้อ านวยการกองสลากกินแบ่ง ซึ่งท าให้เห็น
ถึงแนวทางในการแสวงหาหัวข้อการวิจัยในทิศทางและมุมมองใหม่ 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
     ทั้งสองโครงการข้างต้นที่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วม ได้มีการจัดท าบทสรุปที่ได้
จากการจัดโครงการ และการอภิปรายในตอนท้าย  รวบรวมไว้ที่งาน
สารบัญ และเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ KM  ระบบจดหมาย
เวียนอิเล็คโทรนิค และบนเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการให้มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยงานห้องสมุดและงานวารสาร และเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ปรากฏในเว็บไซต์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ www.polsci-law.buu.ac.th   
บอร์ดประชาสัมพันธ์ KM ระบบจดหมายเวียนอิเลคทรอนิค  
และวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

 ๗.๒ – ๖ – ๐๑ 
 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
      ด้านการผลิตบัณฑิต  คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรม 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการสอนและการวัดผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ได้รับการอบรม และได้มีการน าเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๗.๒ – ๕ – ๐๑ 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/


๑๐๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของกลุ่มนิสิต เนื้อหาของรายวิชา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน เป็นต้น  
     ด้านการวิจัย การจัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย ได้ให้มุมมองใน
การเสนอหัวข้อวิจัยใหม่ๆ แก่คณาจารย์และผู้วิจัย  และมีคณาจารย์
บางท่านน าไปปรับกับความสนใจในสาขาวิชาที่สนใจและยื่นเสนอ
ของทุนการวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
และ ๒/๒๕๕๕ นอกจากนี้ในส่วนของการเข้าร่วมอบรมในโครงการ
อบรมวิจัยในชั้นเรียน คณาจารย์ได้อภิปรายแลกเปลี่ยน และพัฒนา
หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน และเตรียมน าเสนอเพ่ือขอทุนการวิจัยจาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในครั้งต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการ

จัดการความรู้ ๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๔  
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๗.๒ – ๑ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการ
จัดการความรู้ ๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๔  
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๗.๒ – ๒ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๓ -  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
-  โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ ๕ , ๑๙ , 
พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
-  โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 

๗.๒ – ๓ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 



๑๐๖ 
 

๔ -  แฟ้มภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
-  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

๗.๒ – ๔ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๕ -  เค้าโครงหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน 
-  โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 
-  เอกสารการยื่นเสนอขอทุนการวิจัยจาก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ และ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

๗.๒ – ๕ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ :     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย 

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ 
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและช่วยในการตัดสินใจ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการส านัก
คอมพิวเตอร์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และ
ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๗.๓ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ ส านักคอมพิวเตอร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา เชน่ ระบบ
ทะเบียนนิสิต ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบจัดการข้อมูล
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระบบ
รับสมัครออนไลน์ ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี ๓ มิติ 
ระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน

๗.๓ – ๒ – ๐๑ 

http://e-sar.buu.ac.th/index.php/plan
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/plan


๑๐๗ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ตนเองออนไลน์ (e-SAR) เพ่ือน าไปอ้างอิงในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

ข้อ ๓ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศตาม
กระบวนการพัฒนาระบบตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO  
๙๐๐๑: ๒๐๐๘ 

๗.๓ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาระบบซึ่งเป็นไปข้อก าหนดของระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ และมีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาน าเสนอในที่ประชุมฝ่าย ซึ่งมีผู้บริหารเป็น
ประธาน และน าผลดังกล่าวมาท าแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และการบ ารุงรักษาระบบ ตัวอย่าง เช่น ระบบต้นทุนผลผลิต  
ระบบ TQF เป็นต้น  

 
๗.๓ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยบูรพามีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ข้อมูลนิสิต  
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลภาวะการมีงานท า เป็นต้น 

๗.๓ – ๕ – ๐๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

๕ ข้อ ๕ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ -  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๓ – ๑ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 

๒ -  เอกสารความต้องการของระบบและเอกสาร
แบบฟอร์มโครงการตามมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๗.๓ – ๒ – ๐๑ ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



๑๐๘ 
 

-  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ (BUU information) เว็บไซต์ซึ่งรองรับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน 

๓ แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ ๗.๓ – ๓ – ๐๑ งานการประชุม กองกลาง 
๔ -  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ระบบสารสนเทศ ในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 
๙๐๐๑:๒๐๐๘ 
-  รายงานการประชุมของฝ่ายวิเคราะห์ระบบและ
พัฒนาโปรแกรม 

๗.๓ – ๔ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 

๕ เว็บไซต์ของระบบสารสนเทศที่มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๗.๓ – ๕ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่าง เช่น 
               -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารสถานที่)   
               -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
               -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
               -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 
ของอาจารย์และบุคลากร     
               -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  -  อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน 

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ 



๑๐๙ 
 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔/๒๕๕๒ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒  
เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงมีค าสั่ง ที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือทดแทนคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงชุดเก่า โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 ๗.๔ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไดว้ิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง จ านวน ๕ ด้าน ดังนี้  
๑. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
    - การเบิกจ่ายไม่เปน็ไปตามแผน 
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
    - การก าหนดกลยุทธ์ผดิพลาด 
    - กิจกรรมตามแผนกลยุทธไ์ม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
    - การตัดสินใจผิดพลาดในการเปิดหลักสูตร 
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ 
    - บุคลากรขาดทักษะความช านาญท าให้ท างานผิดพลาด 
    - เทคโนโลยี (การสูญหายของข้อมูล เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส) 
    - ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 
๕. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
    - สภาพเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง 

 ๗.๔ – ๒ – ๐๑ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไดว้ิเคราะห์ ประเมินโอกาส ผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสีย่งโดยระบุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว  

 ๗.๔ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง โดยสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบนัจะเกิดความเสียหาย และด าเนินการ
ตามแผนโดยมีผู้รบัผิดชอบในทกุๆ ด้าน 

 ๗.๔ – ๔ – ๐๑ 
 



๑๑๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตาม

แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ ๑ คร้ัง  

 ๗.๔ – ๐๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังจะเห็นได้จากแผนบรหิารความ
เสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๗.๔ – ๖ – ๐๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง วันที่และค าสั่ง ที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๗.๔ – ๑ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔  ๗.๔ – ๒ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

 ๗.๔ – ๓ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๔ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๕  ๗.๔ – ๔ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

 
องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 



๑๑๑ 
 

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน 

และบุคลากร 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  

๒ ครั้ง 
๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป 

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้ง ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ 

คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์
ทรัพยากรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ 
๐๐๖๔/๒๕๕๕  คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  วันที่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  
เพ่ือวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ที่ต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือจัดท า 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๘.๑ – ๑ – ๐๑ 
 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
ตามแผนประมาณการรายรับ โดยค านึงถึงแผนการรับนิสิต และหลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามนโยบายในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย

๘.๑ – ๒ – ๐๑ 
 



๑๑๒ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
บูรพา ซึ่งปรากฎอยู่ในเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - 
๒๕๕๗ ทุกระดับการศึกษา  

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และบุคลากร ตามเล่มรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๓ - ๐๑ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้งานการเงินจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่าง
สม่ าเสมอ ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่  
๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๔ - ๐๑ 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการค านวณค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต โดยงานการเงินน าข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบบัญชีสามมิติมา
วิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่  
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๕ – ๐๑ 
 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อ้างอิงหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท าหน้าที่ในการ

๘.๑ – ๖ – ๐๑ 
 



๑๑๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนด ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รายงานเงินทดรองราชการ 
ไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาทุกเดือน โดยขั้นตอนการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกจึงอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งครอบคลุมทุกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

ข้อ ๗ คณบดีได้ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ปรากฎในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่  
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๗ – ๐๑ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการเงิน 
และงบประมาณ 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์

ความต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการ
วิเคราะห์ทรัพยากรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ค าสั่งที ่๐๐๖๔/๒๕๕๕ 
คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๘.๑ – ๑ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 



๑๑๔ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๒ - แผนประมาณการรายรับ 

- แผนการรับนิสิต 
- เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๒ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๓ - แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- แผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๓ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๔ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๘.๑ – ๔ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๕ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 

๘.๑ – ๕ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๖ - รายงานเงินทดรองราชการ 
- งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๘.๑ – ๖ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๗ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๗ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑)  

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online  และ ๓) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์      

๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี 
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 



๑๑๕ 
 

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  
๙ องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต  
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ ๔ 
หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๙ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดขอบข่าย
หน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยก าหนดนโยบาย 
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการโดย 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังจะเห็นได้
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วนัศุกร์ที่ ๓๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงาน 
การประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ รายงานการประชุมภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ รายงานการประชุม
อนุกรรมการองค์ประกอบ ๑-๙ และคณะกรรมการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์ 

๙.๑ – ๑ – ๐๑ 
 
 



๑๑๖ 
 

และนิติศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จึงมีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยมีค าสั่ง 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๐๘๖/๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ และค าสั่งที่ ๐๐๙๑/๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และได้รับการรับรองด้วยระดับคะแนน ๔.๒๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับ ดี ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้น าเอา
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแต่งตั้ง ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็นรองคณบดี และมีบุคลากรฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปช านาญการ นางสาวลักษณารีย์ สุริศร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบและประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกใน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
ภาควิชานิติศาสตร์ ส่วนหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ๒ หน่วย ได้แก่ หน่วยสอนสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กรุงเทพฯ และหน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง 
และส านักงานคณบดี เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 

ข้อ ๒     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๒๐/ ๒๕๕๔ ลง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีกลไกการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ภาควิชา ตลอดจนคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยกลไกดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
ก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ

๙.๑ – ๒ – ๐๑ 



๑๑๗ 
 

การศึกษาผ่านโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนานักกิจกรรม 
๒๕๕๕ วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยอาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ 
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
วงจร PDCA ตลอดจนขั้นตอนการจัดท าโครงการให้นิสิตมีความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ทั้งนี้รองคณบดีได้น าคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้บุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาและปรับปรุงแผน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวถือได้ว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นอย่างมาก  

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ซึ่งใช้ข้อมูลและ
คะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๙.๑ – ๓ – ๐๑ 



๑๑๘ 
 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  
   ๑. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างครบถ้วนโดยผ่านการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการองค์ประกอบ และ
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. 
๒๕๕๔) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็น
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป   
รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล 
จริตควร เป็นกรรมการ ซ่ึงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ด้วย
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ทั้งนี้ยังรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เป็นประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร  เป็นกรรมการ และ  
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ เป็นเลขานุการ ซี่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสามของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑  
   ๒. หนว่ยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ –  
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา 
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และส านักงานคณบดี โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ทั้งนี้ได้น าผลการตรวจประเมิน ฯ ไปจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกรอก
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน  
CHE QA Online  
   ๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาประกอบการ
ก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าแผนยกระดับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยด าเนินการ
ไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยบูรพาในโครงการจัดท าแผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
จ.นครนายก และจัดท าแผนยกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ที่โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง 
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พร้อมนี้ยังน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ และ ๑๕ มี.ค. 
๒๕๕๕ และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ 
เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ยังได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔  
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกด้วย 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาปรับปรุงการท างานของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยงานนโยบายและแผนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ และแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซ่ึงแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมี ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต  
เป็นประธาน รศ.ดร.กัญญดา  ประจุศิลป  รศ.ดร.วสุธร  ตนัวัฒนกุล  
ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร เป็นกรรมการ และนางอรพร สดใส เป็นเลขานุการ 
ได้พิจารณาผลการด าเนินงานและสรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และประเด็น
เร่งด่วนในการพัฒนา ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าผลการประเมิน 
ฯ ดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ในโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ 
โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ดังนี้  
   จุดเด่น 
     ๑. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนทัศน์และมี 
ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการที่สามารถน าพาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการ 
     ๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมและ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. หลักฐานและเอกสารอ้างอิงยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดใน 
ตัวบ่งชี้ในประเด็นและสาระที่ก าหนด 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี ๑๐๑ โดยมีนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 
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ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร นายเมธัส  
บรรเทิงสุข และนางสาวสุพัตตรา อุปฐาก เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (กพอ.) ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้ ตลอดจนสามารถ
จัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทั้งนี ้
ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใน ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง 
และส านักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและจัดเก็บเอกสารส่งให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อรวบรวม
เป็นข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต่อไป 
     ๒. ระบบและวิธีการในการประเมินผลความส าเร็จของแผนยังไม่
ครอบคลุมและการน าผลของการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนายังไม่ชัดเจน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน 
ศึกษาและด าเนินการจัดท าระบบและวิธีการในการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนให้ครอบคลุม ตลอดจนน าผลของการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างชัดเจน โดยศึกษาจาก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ในการทบทวนแผน งานนโยบายและแผนได้จัดโครงการ
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี  
     ๓. ระบบและกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  
      ๔. สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นที่เสี่ยงและ 
มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีคณบดีเป็นประธาน และจัดประชุมคณะกรรมการ
ก ากับ และติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕  
     ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
     ๑. ปรับหลักสูตรแผน ก และแผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มี 
ความสมดุลเพ่ือสนองตอบการเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเลือกการเรียน  
แผน ก และสนับสนุนงบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
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ภาคปกติ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ภาคพิเศษ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตาม
การจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข เป็นประธาน 
เพ่ือจัดการความรู้ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และเผยแพร่ความรู้ไปสู่
ชุมชนโดยวิทยุชุมชน และเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (AOC) กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย  
ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้ 
     ๒.๑  AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN FACULTY OF 
LAW OF SRIWIJAYA UNIVERSITY AND FACULTY OF POLITICAL 
SCIENCE AND LAW OF BURAPHA UNIVERSITY - ๑๓ DECEMBER 
๒๐๐๙ 
     ๒.๒  AGREEMENT OF COOPERATION (AOC) BETWEEN 
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA (UB) FACULTY OF ADMINISTRATIVE 
SCIENCE AND BURAPHA UNIVERSITY (BUU) FACULTY OF 
POLITICAL SCIENCE AND LAW ON COLLABORATION IN THE 
PROGRAMS OF ACADEMIC DEVELOPMENT, RESEARCH AND 
COMMUNITY HELP/ASSISTANCE - ๒๑ FEBRUARY ๒๐๑๑ 
     ๒.๓  AGREEMENT OF COOPERATION (AOC) BETWEEN 
UNIVERSITAS ๑๗ AGUSTUS ๑๙๔๕ SEMARANG, INDONESIA 
FACULT OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE AND BURAPHA 
UNIVERSITY (BUU), THAILAND FACULTY OF POLITICAL SCIENCE 
AND LAW ON COLLABORATION IN THE PROGRAMS OF ACADEMIC 
DEVELOPMENT, RESEARCH AND COMMUNITY HELP/ASSISTANCE  
- ๒๘ NOVEMBER ๒๐๑๑ เป็นต้น 
     ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต
ให้ศึกษาต่อในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น 

ข้อ ๖     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท าระบบสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพท่ี
สามารถใช้งานร่วมกันทั้งในระดับบุคคล ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลส านักงานคณบดี 
ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานวิชาการ งานการเงิน 
งานพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด งานวิจัย  

๙.๑ – ๖ – ๐๑ 
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งานบัณฑิตศึกษา ข้อมูลของภาควิชา เป็นต้น ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ข้อ ๗     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ธ ารง บัวศรี โดยมี
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป็นวิทยากร นายเมธัส บรรเทิงสุข และนางสาวสุพัตตรา อุปฐาก  
เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กพอ.)  
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังน าข้อมูลความพึงพอใจของ
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์
ของสังคม มาใช้เป็นข้อมูลในการมีส่วนร่วมด้วย 

๙.๑ – ๗ – ๐๑ 

ข้อ ๘     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตระหว่าง
สถาบันตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม 
วารินช าราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
เจ้าภาพ ในโอกาสนี้ท าให้บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาและนิสิตได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกัน
และกัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนนี้ท าให้มีการ
ติดต่อสื่อสารและท ากิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เก็บข้อมูล
และหลักฐานอ้างอิงประกอบในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ยังได้เปิดเฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในแง่มุม
ต่าง ๆ อีกด้วย 

๙.๑ – ๘ – ๐๑ 

ข้อ ๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย นางกันตา  ปานสวัสดิ์ งานนโยบาย 

๙.๑ – ๙ – ๐๑ 
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ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

๙ ข้อ ๙ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

และแผน พร้อมนี้ได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ตลอดจนน าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 
และภายนอก 
- ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 

 ๙.๑ – ๑ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๒ - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

๙.๑ – ๒ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๓ - ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ๙.๑ – ๓ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๔ - รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
- เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 

๙.๑ – ๔ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
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- แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
- โครงการจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
จ.นครนายก 
- โครงการแผนยกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ที่โรงแรมพลาคลิฟ บีช 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ ก.พ. 
๒๕๕๕ และ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒ 
และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๕ 
- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

๕ - ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ กับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐  
และแผนกลยุทธ์  
- โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- บันทึกข้อความมอบหมายให้หน่วยงานภายใน ได้แก่ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารฐัประศาสนศาสตร์ ภาควิชา
นิติศาสตร์ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง 
และส านักงานคณบดี จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
- โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 
- คณะกรรมการก ากับ และติดตามระบบการบริหาร 

๙.๑ – ๕ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 



๑๒๕ 
 

 

ความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 
- งบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
- คณะกรรมการก ากับ และติดตามการจัดการความรู้  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๕  
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (AOC) กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตให้ศึกษาต่อในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม 

๖ - ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๑ – ๖ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๗ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
- ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 

๙.๑ – ๗ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๘ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
- เฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๙.๑ – ๘ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๙ - งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๙.๑ – ๙ – ๐๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 



 
 
 
 

 ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเอง 



๑๔๓ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๗ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และแผนยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา  ตลอดจนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาคมรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกัน
พิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
แผนกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นนี้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 
หลักธรรมาภิบาล 

๑.เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ เ พ่ิมมากขึ้นไป ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- - 
 
องค์ประกอบที่  ๒    การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชานิติศาสตร์จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (หลักสูตร ๒๕๔๙) 
และด าเนินการตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)   

๑. ภาควิชานิติศาสตร์จะจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามแนวทาง
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทุก
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

๒. ภาควิชานิติศาสตร์ให้ความส าคัญในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายเป็นส าคัญ 
รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของ

๒. ภาควิชานิติศาสตร์จะส่งเสริมปลูกฝังให้คณาจารย์น า
จรรยาบรรณของวิชาชีพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน 



๑๔๔ 

 

นักกฎหมายให้แก่นิสิต โดยแจ้งผ่านที่ประชุม
ภาควิชา ฯ เพ่ือให้คณาจารย์ถือเป็นแนวทาง
ในการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง 
๓. ภาควิชานิติศาสตร์มีนิสิตที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานภายนอก 

๓. ภาควิชานิติศาสตร์วางระบบและกลไกส าหรับเตรียมความ
พร้อมให้แก่นิสิตที่มีความสามารถทางวิชาการโดดเด่น เพ่ือส่ง
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการใน
สนามแข่งขันต่างๆ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และวางระบบอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้รุ่นพ่ีที่เป็นตัวแทนในปีก่อนๆ มาเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้แก่รุ่นน้องซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ยังมีจ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกน้อย  

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ควรผลักดันส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าภาควิชา ฯ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์แต่ละท่านปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ตนเองตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

๒.ภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

๒. ภาควิชานิติศาสตร์ควรส่งเสริม ให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยอาจจัดให้มีนักวิจัยพ่ี
เลี้ยงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่   เพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สอนและในการขอต าแหน่งทางวิชาการ   

 

องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. มีการให้บริการต่างๆแก่นิสิตครบทุกด้าน 
 

๑. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้มากกว่านี้ 

๒. มีการให้บริการด้านข้อมูลแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่าท่ีครบถ้วน 

๒. ควรสนับสนุนให้นิสิตมีกิจกรรมมากข้ึน 

๓. การจัดกิจกรรมมีความครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเภท 

๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันมากข้ึนกว่าเดิม 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
๑. สมาคมศิษย์เก่าขาดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
 

๑. สมาคมศิษย์เก่าควรมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

 

 

 



๑๔๕ 

 

องค์ประกอบที่  ๔   การวิจัย   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมงานวิจัย 
 

๑. 

๒. มีทุนภายในสนับสนุนงานวิจัยอย่างทั่วถึง 
 

๒. 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. ผลงานวิจัยที่น าลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติยังมีน้อย 

๑. สร้างระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการท าวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

๒. แหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัยมีน้อย 
 

๒. แสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย
และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ 

 

องค์ประกอบที่  ๕    การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชานิติศาสตร์มีความร่วมมือด้านการบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เช่น ความร่วมมือกับส านักพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และ 
วิทยุชุมชนท่าเรือพลี เป็นต้น 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ควรส่งเสริมให้จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกับหน่วยงาน
ที่มีความร่วมมือดังกล่าว และขยายขอบเขตการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมหรือชุมชนออกไปให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น 

๒. ภาควิชานิติศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับนานาชาติ ได้แก่ การจัดโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานในหลักสูตร A Study Tour 
about a Prosecutorial Administration ให้แก่
เจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของ สปป.ลาว 

๒. ภาควิชานิติศาสตร์ควรส่งเสริมให้มีการบริการ
วิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศ
ที่เข้าร่วมมากข้ึน ในขณะเดียวกันควรจะพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาของคณาจารย์เพื่อรองรับกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่มีการน าเอางานบริการ
วิชาการมาบูรณาการกับงานวิจัย 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ใน
ภาควิชา ฯ ซึ่งออกให้บริการวิชาการสะท้อนประเด็น
ปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรม และน าประเด็นที่พบ
มาเป็นแนวทางในการท าวิจัย ซึ่งจะท าให้งานวิจัยมี
ประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น หรือควรมีการวางแผนก่อน
จัดท าโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้
สอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้



๑๔๖ 

 

ด าเนินการอยู่ ซึ่งจะสามารถน าความรู้จากการบริการ
วิชาการนั้นมาต่อยอดหรือบูรณาการกับงานวิจัยได้ 

 

องค์ประกอบที่  ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชานิติศาสตร์มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการงาน
เข้ากับการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการศึกษา 
 
 

๑. ภาควิชาควรสนับสนุนให้ผู้สอนเสริมสร้างหลัก
ศีลธรรมและน าข่าวสารปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปสู่การเรียนการสอน
และเน้นย้ าให้นิสิตจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่มีการน าผลการประเมิน
ไปสู่การปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

๑. ภาควิชานิติศาสตร์จะน าเรื่องการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมนักศึกษาเข้าสู่วาระการประชุม
เพ่ือเสนอแนะรูปแบบวิธีการเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป 

 

องค์ประกอบที่  ๗   การบริหารและการจัดการ   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านต่าง ๆ และรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกหน่วยงานเสมอ 
 

๑.จัดการประชุมและโครงการต่างๆ ที่ให้บุคลากรทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมกันมากขึ้น 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการความรู้ เพ่ือให้คณะ ฯ พัฒนาไปสู่สถาบัน 
แห่งการเรียนรู้ 
 

๑.คณะ ฯ ควรจัดอบรม/โครงการการจัดการความรู้
เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันแห่ง 
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

 
องค์ประกอบที่  ๘    การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. คณะ ฯ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑. คณะ ฯ ควรจัดส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ



๑๔๗ 

 

งบประมาณของคณะ ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๒. คณะ ฯ มีระบบการรายงานงบประมาณโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- - 
 
องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. คณะ ฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนทุกกระบวนการทุกระดับ  
โดยผ่านการก าหนดนโยบายและการให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ฯ 
และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกัน
คุณภาพ โดยมีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 
มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ 

๑. คณะ ฯ ควรมีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมภายใน 
รวมทั้งส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นในหน่วยงาน
ต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือให้น าความรู้ในเรื่องการอบรม
มาพัฒนาคณะ ฯ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
มากขึ้น และก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้าน
ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้นในทุกหน่วยงาน 
 

๒. คณะ ฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
ระหว่างสถาบันต่าง ๆ 

๒. คณะ ฯ ควรหาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. คณะ ฯ ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับ 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในค่อนข้างน้อย 
 

๑. คณะ ฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในมากขึ้น และพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 
 
 



 
 
 
 

 ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 



ส่วนที ่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ค าสั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  
 
 


